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Praca Młodszy Specjalista ds. Transportu, Rawlplug, Wrocław

Młodszy Specjalista ds. Transportu
Rawlplug O firmie



Kwidzyńska 6, Wrocław
Wrocław, dolnośląskie



ważna jeszcze miesiąc
do: 09 lip 2021



rekrutacja zdalna



umowa o pracę



pełny etat



młodszy specjalista (junior)

Twój zakres obowiązków


Szukamy energicznej osoby, która:



ma pasję do tego co robi, lubi pracować w dynamicznym otoczeniu i codzienne wyzwania, a przy tym ma łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność pracy
zespołowej. Jest osobą odpowiedzialną i zorganizowaną oraz wie jak efektywnie organizować swoje zadania. Posiada doświadczenie w zakresie koordynowania
transportu i realizacji zleceń transportowych jak również potrafi budować długofalowe relacje z przewoźnikami i współpracownikami.



Za co będziesz odpowiedzialny/a?



bieżąca organizacja transportów drogowych na potrzeby wiodącego producenta materiałów budowlanych oraz nadzór nad ich przebiegiem w obszarze
międzynarodowym (FTL, LTL, drobnica ), będziesz dbać o jakość i terminowość realizacji wysyłek;



przygotowywanie, kontrola i nadzór nad obiegiem dokumentów transportowych – ewidencja zleceń, rozliczenia;



optymalizację kosztów transportu, realizację założeń budżetowych;



przygotowywanie wycen pod bieżące zapytania;



awizację dostaw do klientów;



nawiązywanie i budowanie długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi;



współtworzenie procesów logistycznych w dynamicznie rozwijającym się dziale;



opracowywanie analiz i raportowanie zgodnie z obowiązującymi w firmie standardami.

Nasze wymagania


doświadczenie zawodowe min 2 lata – preferowane spedycja , operator logistyczny;



znajomość Excela w stopniu zaawansowanym;



doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP;



znajomość języka angielskiego w stopniu komumikatywnym;



zdolność do wielozadaniowości, priorytetyzacji i efektywnego zarządzania czasem;



znajomości zagadnień, procedur i obowiązujących przepisów w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych.

To oferujemy


pracę na samodzielnym stanowisku z możliwością rozwoju i realizowania
własnych pomysłów;



stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Grupie - umowa o
pracę;



przejrzysty system wynagradzania (stała pensja i premia zadaniowa);



zdobycie doświadczenia w organizacji będącej światowym liderem branży;



plan wdrożenia, który będzie dostosowany do Twojego doświadczenia i
umiejętności;

Rawlplug
Przewiń do profilu
firmy



5 dniowy tydzień pracy – poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00;



możliwość wykonywania pracy w trybie Home Office do 5 dni w miesiącu;



prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe;



wspólne uczestniczenie w akcjach sportowych (piłka nożna, koszykówka,
biegi długodystansowe, rajdy rowerowe), a także eventach integracyjnych;



parking samochodowy i rowerowy dla pracowników.

Rawlplug od 100 lat ekspertem w branży zamocowań - to znaczy, że projektujemy i produkujemy uznane na świecie systemy
zamocowań, elementy złączne i narzędzia. Dzięki nim możesz wygodnie obejrzeć mecz na stadionie Wembley w Londynie,
znaleźć się szybko na dowolnym piętrze wieżowca Burj Khalifa w Dubaju, czy delektować się muzyką w najlepszych warunkach
odsłuchowych Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Zobacz więcej na rawlplug.com

https://www.pracuj.pl/praca/mlodszy-specjalista-ds-transportu-wroclaw,oferta,1000995459?s=2e9b2ab5
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