SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY LTL
Address Aquarius Business House, Wroclaw, Poland, 50-088
Dołącz do szybko rosnącej i dynamicznej firmy z branży łańcucha dostaw. W tej pracy
każda podejmowana decyzja odgrywa ważną rolę, wpływając na przepływ towarów na
całym świecie. Pracuj z jedną z najlepszych na świecie platform łańcucha dostaw, która
usprawnia międzynarodową wymianę handlową.
C.H. Robinson to globalna firma z listy Fortune 500, która ceni sobie pracę zespołową,
inicjatywę, odpowiedzialność i uczciwość swych pracowników. Pracujemy globalnie i
każdego dnia wprowadzamy innowacje, aby usprawniać łańcuchy dostaw na całym
świecie oraz realizować związane z nimi zadania.
Obecnie poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu na stanowisku:
SPEDYTOR MIEDZYNARODOWY LTL

Twoje zadania:
•

Kompleksowa obsługa zleceń transportowych,

•

Zarządzanie i rozbudowa floty transportowej,

•

Budowanie długotrwałych, pozytywnych relacji z przewoźnikami z całej Europy

•

Negocjacje stawek i ustalanie warunków współpracy,

•

Rozwiązywanie codziennych problemów operacyjnych,

•

Bieżąca analiza sytuacji rynkowej oraz raportowanie aktywności w systemie,

•

Dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług.

Aplikuj jeżeli:
•

Interesujesz się branżą TSL i posiadasz wcześniejsze doświadczenie na
podobnym stanowisku,

•

Posługujesz się językiem polskim (C1) i angielskim (min.B2),

•

Jesteś samodzielny, decyzyjny i potrafisz pracować pod presją czasu,

•

Chciałbyś rozwijać się w międzynarodowej organizacji,

•

Mile widziane wykształcenie kierunkowe (transport, logistyka),

•

Mile widziana znajomość języka niemieckiego.

Oferujemy:
•

Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i zgranym zespole,

•

Realną możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej organizacji,

•

Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze, premie oraz stabilne zatrudnienie w
renomowanej międzynarodowej firmie,

•

Program szkoleń wspierających wszechstronny rozwój zawodowy,

•

Opiekę zdrowotną, grupowe ubezpieczenie i bogatą ofertę systemu
kafeteryjnego,

•

Nowoczesne narzędzia pracy.

Why Do You Belong at C.H. Robinson?
Standing out among the world’s largest logistics platforms, C.H. Robinson solves logistics
problems for companies across the globe and across industries, from the simple to the
most complex. For 100+ years, our global suite of services has innovated trade to
seamlessly deliver the products and goods that drive the world’s economy. With 19
million shipments annually for 105,000 customers, our people and technology literally
move the world.
As a FORTUNE 200 company, FORTUNE has also named C.H. Robinson one of the
World’s Most Admired Companies 2021. Headquartered in Eden Prairie, Minnesota, we
are proud to be recognized as one of LinkedIn’s Top Companies in Minneapolis-St. Paul
2021. And we’re not stopping there… Join us as we collaborate, innovate, and work as
one global team to make life better and more sustainable for our customers,
communities, and world.

Apply now!
If you are interested in this position please send your CV to:
ewelina.pankiewicz@chrobinson.com

