Spedytor Międzynarodowy
Miejsce pracy: Legnica
Ritex to podmiot specjalizujący się w branży TSL. Obecnie zatrudniamy ponad 270 pracowników. Jesteśmy
otwarci na osoby, które potrafią działać szybko, pracować w zespole i chętnie podejmują nowe wyzwania.
Poszukujemy osoby nastawionej na rozwój zawodowy oraz finansowy.
Co będzie należało do Twoich zadań?
• Wyszukiwanie ofert poprzez specjalne platformy (nie martw się kadra wysoko wykwalifikowanych
specjalistów przekaże ci swoją wiedzę),
• Aktywne pozyskiwanie klientów, organizacja i bieżąca obsługa zleceń,
• Utrzymywanie i rozwój współpracy z klientem,
• Prowadzenie negocjacji z klientami (telefon, e-mail),
• Dbanie o wysoką jakość oferowanych usług,
• Prowadzenie dokumentacji transportowej oraz jej właściwy przebieg.
Czego wymagamy?
• Znajomości języka obcego w mowie i w piśmie (warunek konieczny),
• Wysokich zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• Pozytywnego nastawienia,
• Mile widziane doświadczenie w branży TSL, ale nie jest to warunek konieczny!
Co w zamian?
• Rozwój - tworzymy nowy dział w spedycji o ugruntowanej pozycji (działamy 20 lat, nadal tworzymy nowe
stanowiska oraz dajemy możliwość awansu).
• Atrakcyjne warunki finansowe (prowizja od wypracowanego zysku- w zależności od twojego
doświadczenia, jeśli jesteś specjalistą możesz liczyć na więcej)– szczegółowych informacji udzielamy
telefonicznie.
• Wolne weekendy, praca w godzinach 8-16, Multisport, Medicover
• Brak korporacyjnego podejścia (krótka ścieżka decyzyjności).

Jeżeli jesteś gotowy do podjęcia nowych wyzwań, zapraszamy do naszego zespołu:
e: w.wielgosz@ritex.legnica.pl; t: +48 76 745 92 19
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016
r. (RODO). Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje usunięcie Twoich
danych z bazy.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego i przyszłych
procesów rekrutacji, prowadzonych przez firmę Ritex”.

Więcej: https://www.ritex.legnica.pl/kariera/index.html

