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Pracownik biurowy ds. obsługi frachtu lotniczego
Airport Handling Services Sp. z o.o. O firmie

Władysława Zarembowicza 40, Wrocław
Wrocław, dolnośląskie

Ważna jeszcze 9 dni
do: 19 maj 2021

Umowa o pracę, umowa zlecenie Pełny etat

Specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)

 

 



Twój zakres obowiązków

















organizacja i obsługa handlingowa frachtu lotniczego;

przygotowanie dokumentacji przewozowej i celnej;

monitorowanie i kontrola realizacji zleceń obsługi handlingowej,

negocjowanie i ustalanie warunków współpracy z przewoźnikami/podwykonawcami;

utrzymanie i rozwój współpracy z klientami

współpraca z Urzędem Celnym, służbami granicznymi i SOL;

czynności magazynowe (przyjmowanie/wydawanie przesyłek)

współpraca z innymi działami �rmy.

Nasze wymagania





















Mile widziane



wykształcenie wyższe lub studenci zaoczni (preferowane kierunki: logistyka i transport);

bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS O�ce);

dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie zmianowym (biuro czynne pon-pt od 8.00 do 20.00)

zdolności organizacyjne, zaangażowanie, inicjatywa, nastawienie na rozwój;

odpowiedzialność za powierzone zadania;

zdolność myślenia analitycznego;

odporność na stres, praca pod presją czasu;

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

dobra organizacja pracy.

znajomość dokumentacji przewozowej, procedur obsługi frachtu w transporcie drogowym i/lub lotniczym.

To oferujemy





ciekawą pracę na terenie lotniska Wrocław, w solidnej i rozwijającej się �rmie;

zdobycie cennej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi frachtu lotniczego;
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stabilność zatrudnienia;

niezbędne szkolenia;

rozwój zawodowy w branży TSL;

Airport Handling Services Sp. z o.o. Airport Handling Services Sp. z o.o. (AHS) jest agentem wspierającym działania handlingowe w Porcie Lotniczym
Rzeszów Jasionka (RZE), Wrocław Strachowice (WRO) oraz na lotnisku w Pyrzowicach (KTW). AHS oferuje obsługę
dokumentacyjną związaną z czynnościami handlingowymi przesyłek dla linii lotniczych, �rm spedycyjnych oraz
klientów indywidualnych.

Przewiń do pro�lu
�rmy

Bene�ty

do�nansowanie szkoleń i kursów


