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Asystent spedytora w transporcie międzynarodowym
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do: 20 cze 2021



umowa o pracę



pełny etat



asystent

Twój zakres obowiązków


Kompleksowa obsługa klienta w zakresie przewozów chemii płynnej, w tym towarów niebezpiecznych



Planowanie i organizowanie transportu międzynarodowego i krajowego



Ścisła współpraca w ramach grupy Imperial



Realizacja celów jakościowych i finansowych oddziału w swoim obszarze



Monitorowanie pracy własnego taboru oraz przewoźników i wprowadzanie ew. działań korygujących



Dbałość o wysoką, jakość oferowanych usług



Sporządzanie i kontrola dokumentacji przewozowej

Nasze wymagania


Doświadczenia w pracy z klientem



Komunikatywnej znajomości jednego z języków obcych: niemiecki/angielski



Znajomość pakietu Microsoft Office



Umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania szybkich decyzji



Orientacja na cel i umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane



Znajomość branży chemicznej

To oferujemy


Pracę pełną wyzwań oraz możliwości rozwoju,



Pracę w oparciu o jasny zakres obowiązków oraz wyznaczane cele



Zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji
rynkowej



Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie komunikacji interpersonalnej,
organizacji pracy i wykorzystania narzędzi z branży TSL



Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pakietem socjalnym



Możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na preferencyjnych
warunkach

Imperial Transport Sp. z o.o.

Imperial Logistics jest dostawcą usług logistycznych w zakresie outsourcingu zintegrowanej logistyki. Znajduje się
wśród 30 największych globalnych dostawców usług logistycznych.
Poszukujemy nowych technologii i wykorzystujemy je, aby dostarczać innowacyjne oraz kompleksowe rozwiązania
naszym klientom.
Dzięki zarządzaniu łańcuchem dostaw i rozwiązaniom „Route to market” dostosowujemy się do potrzeb naszych
klientów, zapewniając im konkurencyjność na rynku. Nasze działania mają na celu poprawę życia ludzi dzięki
dostępowi do wysokiej jakości produktów i usług.

Przewiń do profilu
firmy

Poprzez rozwiązania 4PL koordynujemy realizację wszystkich procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, od
dostawców surowców, aż po ostatecznych nabywców dla naszych klientów.
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