
W CEVA wierzymy, że logistyka to biznes, który tworzą ludzie, dlatego budujemy 

środowisko zaufania i współpracy zespołowej - zachęcamy do inicjatyw i 

umożliwiamy naszym talentom rozwój ich kariery. Dzięki naszym 98,000 

pracowników, którzy zlokalizowani są w ponad 160 krajach, oferujemy naszym 

Klientom dedykowane rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej, frachtu 

lotniczego i morskiego, dystrybucji oraz zarządzania transportem. Jako firma 

rozwijamy się w szybkim tempie - czy odważysz się rozwijać razem z nami? 

Młodszy Spedytor Drogowy 

 Kategoria - Specjaliści 

 Lokalizacja - Bielany Wrocławskie 

CO BĘDZIESZ ROBIĆ? 

 Implementacja międzynarodowych usług drogowych w eksporcie / imporcie 

(FTL i LTL) 

 Utrzymywanie i rozwijanie relacji z podwykonawcami (przewoźnikami) 

 Planowanie transportów 

 Prowadzenie dokumentacji spedycyjnej, księgowej i rozliczeniowej 

 Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej 

KOGO SZUKAMY? 

 Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w spedycji drogowej 

 Dobra znajomość branży/rynku spedycji drogowej 

 Dobra znajomość MS Office 

 Komunikatywny poziom języka angielskiego w mowie i piśmie 

 Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista 

 Zaangażowanie i rozwinięte umiejętności komunikacyjne 

 Odporność na stres i umiejętność działania pod presją czasu 

 Regularność, dokładność i umiejętność ustalania priorytetów 

 Umiejętność budowania pozytywnych relacji w obsłudze klienta 

CO OFERUJEMY? 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z CEVA w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 Pakiet benefitów pozapłacowych, m.in.: prywatną opiekę medyczną, 

ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS - dopłatę urlopową, 



dofinansowanie wypoczynku dzieci, karty świąteczne dla dzieci, karty 

sportowe. 

 Stabilną pracę w nowoczesnej i dynamicznej firmie - posiadamy tytuł 

SOLIDNEGO PRACODAWCY. 

 Możliwość rozwoju oraz współpracy w środowisku międzynarodowym. 

  

Jako organizacja globalna oraz część grupy CMA CGM, różnorodność ma kluczowe 

znaczenie dla naszego sukcesu; tylko odzwierciedlając kulturę, języki i lokalną wiedzę 

o naszych klientach, możemy odnieść sukces. Zatrudniając ludzi z różnym 

doświadczeniem i umiejętnościami, poszerzamy wiedzę oraz zwiększamy naszą 

kreatywność i innowacyjność. 

  

Uwaga: Procesy rekrutacyjne w CEVA Logistics obejmują komunikację z kandydatami 

za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn lub za 

pośrednictwem adresu e-mail firmy o następującym schemacie: 

imię.nazwiskoatcevalogistics.com. Zalecamy, nie odpowiadać na propozycje 

biznesowe i/lub oferty pracy pochodzące od niezaufanych nadawców. 

 

 

Prosimy o przesyłąnie aplikacji na adres mailowy: 

 sh-ne-ce-recruiting@cevalogistics.com 
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