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Spedytor Całopojazdowy Międzynarodowy
GEFCO Polska O firmie

Kąty Wrocławskie, dolnośląskie
Ważna jeszcze 17 dni
do: 20 mar 2021

Rekrutacja zdalna Umowa o pracę

Pełny etat Specjalista (Mid / Regular)

 

 

 

Poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

Spedytor Całopojazdowy Międzynarodowy

W drodze czekają na Ciebie:
Obsługa zleceń klientów �rmy
Planowanie i zarządzanie �otą aut
Dbanie o wysoką jakość / terminowość realizowanych zleceń
Prowadzenie ewidencji realizowanych zleceń
Przygotowywanie raportów, wskaźników jakościowych, zestawień

Dojedziesz do celu, jeżeli:
Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  (min.1 rok)
Zarządzałeś/aś �otą samochodową
Obsługiwałeś/aś zlecenia w ruchu międzynarodowym
Dobrze znasz języka angielskiego – warunek konieczny
Znasz sektor spedycji międzynarodowej oraz prawa transportowego
Posiadasz wykształcenie w kierunku transport lub logistyka - dodatkowy atut
Potra�sz pracować pod presją czasu
Posiadasz zdolność samodzielnego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów
Dobrze organizujesz pracę i wyznaczasz priorytety, jesteś systematyczny/a
Potra�sz szybko reagować
Dobrze znasz pakiet MS O�ce (Excel)

W podróży z GEFCO zyskujesz:
Ciekawą i zróżnicowaną pracę w dynamicznej �rmie będącej liderem  
na europejskim rynku logistyki dla przemysłu i motoryzacji
Karty podarunkowe dla pracownika i jego dzieci
Przyjazną atmosferę w pracy
Zatrudnienie w �rmie, która kładzie duży nacisk na awanse wewnętrzne i rozwój pracownika

Atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy oraz stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon)
Bogaty pakiet bene�tów (do wyboru m.in.: Multisport, kino, teatr, koncerty, system rabatowy) oraz „owocowe” wtorki
Opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twojej rodziny

Zapraszamy do aplikowania za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest GEFCO Polska sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji. W przypadku podania danych zakresie wykraczającym
poza zakres wskazany w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa kandydat wyraża zgodę poprzez swoje aktywne działanie, tj. przesłanie CV. Zgoda może być w
każdej chwili wycofana. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o przysługujących Ci prawach dostępne jest na naszej stronie internetowej w
zakładce ,,RODO” https://pl.gefco.net/pl/rodo/
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