
 

 
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Starszy Deklarant ds. Celnych (Agent Celny) 
Kategoria zaszeregowania płacowego: M 

Miejsce pracy: Wrocław  
Nr ref.: 61 

ZAKRES ZADAŃ: 
Kandydat/Kandydatka zatrudniony/a na tym stanowisku, będzie raportować bezpośrednio Liderowi ds. 
Procesów Celnych. Do głównych zadań tej osoby będzie należało przygotowywanie i kompletowanie 
zgłoszeń celnych, monitorowanie przebiegu odpraw, powiadamianie Klientów oraz udzielanie wyjaśnień. 
Osoba ta będzie odpowiedzialna za odpowiednią komunikację oraz współpracę z Urzędem Celnym w 
celu zapewnienia jak najkrótszego czasu odprawy dla Klientów DHL Express. 

WYMAGANIA: 

 aktualny wpis na listę Agentów Celnych, 
 umiejętności praktyczne w przygotowaniu zgłoszeń importowych, eksportowych, tranzytowych, 
 doświadczenie w pracy z aplikacjami WINSAD, MAGCS, 
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
 umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, 
 odporność na stres, 
 wykształcenie minimum średnie, 
 mile widziana dobra znajomość języka angielskiego. 

OFERUJEMY: 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się, międzynarodowej firmie, 

 dużą samodzielność i odpowiedzialność w pracy, 

 możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: agata.smolarek@dhl.com 
w tytule prosimy umieścić numer rekrutacji. 

Jeśli nie masz możliwości przesłania dokumentów elektronicznie, prześlij je na adres: 
Agata Smolarek, Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław,  na kopercie umieszczając numer rekrutacji. 

W treści prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy  
ul. Osmańskiej 2, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych 
procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101. 
poz. 926, ze zm.). 
Zostałem poinformowany, iż: Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w dokumentach 
aplikacyjnych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ulicy Osmańskiej 2. Dane 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacji. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


