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Nie wymagamy od Ciebie doświadczenia – wszystkiego Cię nauczymy, co umożliwi rozwój Twojej kariery.  

Zadania, które zostaną Ci powierzone, będą wymagały współpracy z innymi działami, dzięki czemu poznasz 

funkcjonowanie branży logistycznej od środka.  

 

Opis stanowiska  

 

Jesteś studentem studiów zaocznych i chcesz pracować w firmie, która jest liderem branży logistycznej?  

Oferujemy Tobie współpracę na umowę zlecenie z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.  

Nie wymagamy od Ciebie doświadczenia – wszystkiego Cię nauczymy, co umożliwi rozwój twojej kariery.  

Zadania, które zostaną Ci powierzone, będą wymagały współpracy z innymi działami, dzięki czemu poznasz 

funkcjonowanie branży logistycznej od środka.  

Jeśli jesteś otwarty na poznawanie nowych rzeczy, lubisz zmiany i dynamiczne działania dołącz do naszego zespołu.  

 

Twoje obowiązki: 

 Wsparcie działu handlowego w kontakcie z największymi klientami 

 Wsparcie w poszukiwaniu potencjalnych klientów 

 Przygotowanie ofert, prezentacji i raportów dotyczących sprzedaży 

 Zarządzanie bazą danych klientów 

 Budowanie relacji z klientami poprzez udzielanie codziennej obsługi posprzedażowej 

 Budowanie wiedzy na temat sprzedaży usług spedycyjnych 

Wymagane:  

 Dobra znajomość pakietu MS Office 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Rozwinięte umiejętności interpersonalne 

 Zdolność analitycznego myślenia i szybkiego łączenia faktów; 

 Umiejętność samoorganizacji oraz ukierunkowanie na pracę zespołową; 

 Chęć zdobywania nowej wiedzy i rozwoju umiejętności 

 Mile widziane zainteresowanie obszarem logistyki 

Dlaczego warto do nas dołączyć: 

Oferujemy Tobie perspektywę zatrudnienia w wiodącej firmie logistycznej z ponad stuletnią tradycją.  

Będziesz pracował w dynamicznym zespole. Ta rola jest okazją do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej.  

 

O Kuehne+Nagel  

 

W 1890 roku August Kuehne i Friedrich Nagel założyli firmę spedycyjną w Bremie (Niemcy).  

W ciągu ostatnich 130 lat Kuehne+Nagel przekształciło się z tradycyjnej firmy spedycyjnej w globalnego partnera 

logistycznego, który oferuje wysoce wyspecjalizowane rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu.  

Dziś nasza firma to społeczność łącząca ponad 80 tys. pracowników, którzy potrafią sprostać potrzebom Klientów  

na całym świecie. W Polsce pierwszą siedzibę otworzyliśmy w 1992 r. w Gądkach pod Poznaniem.  

Obecnie posiadamy 26 lokalizacji i zatrudniamy ponad 2300 pracowników. Jesteśmy partnerami największych 

międzynarodowych firm, m.in. z branży spożywczej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Kuehne+Nagel jest pracodawcą 

realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Sprzyjamy różnorodności w naszych zespołach, także w stosunku  

do osób niepełnosprawnych. Wierzymy, że mogą Państwo wnieść wartościowy wkład w działalność naszej firmy  

i czekamy na Państwa aplikację. 

 

Aplikuj tutaj 

https://jobs.kuehne-nagel.com/pl/pl/job/req85948/Asystent-dzia%C5%82u-Sprzeda%C5%BCy

