
Firma Cargo Care Poland Sp. z o.o. działamy na rynku spedycyjno – transportowym. Jesteśmy 
Polską firmą nastawioną na długofalowe relacje z klientem, gwarantujemy optymalizację 
procesów logistycznych poprzez ciągły nadzór nad realizacją transportu, a także ciągłe 
poszukiwanie przez nas coraz bardziej optymalnych rozwiązań transportowo – logistycznych. 

Nasze założenia realizujemy w oparciu o doświadczony zespół profesjonalistów, których 
specjalizacja w różnych dziedzinach transportu i logistyki oraz olbrzymie doświadczenie łączy się z 
ich proaktywnym podejściem do Klienta. W związkiem z dalszym rozwojem firmy poszukujemy 
osoby na stanowisko: 

 

SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO 
 

Do obowiązków kandydata będzie należeć: 

• Operacyjna praca spedytorska, 
• Nadzór nad procesami spedycyjnymi w obszarze międzynarodowym i krajowym, 
• Kwotowanie, 
• Współpraca z przewoźnikami, 
• Koordynowanie współpracy z klientami oraz przewoźnikami, 
• Optymalizacja procesów operacyjnych, 
• Współpraca z innymi działami firmy w zakresie realizacji zadań, szczególnie z działem 

sprzedaży. 

Od kandydatów wymagamy: 

• Doświadczenia spedytorskiego – minimum 1 rok, 
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, znajomość j. niemieckiego 

będzie dodatkowym atutem 
• Praktyczna znajomość branży TSL, 
• Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu zleceń 
• Znajomość stawek, 
• Gruntowna wiedza i znajomość produktów spedycyjnych 
• Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem 
• Odpowiedzialny stosunek do wykonywanej pracy 

Oferujemy: 

• Atrakcyjną i odpowiedzialną prace w dynamicznie rozwijającej się organizacji, 
• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
• Pracę w młodym, dynamicznym zespole w nowocześnie zarządzanej firmie 
• Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy 
• Atrakcyjny, terminowy system wynagradzania 
• Szeroki pakiet świadczeń dodatkowych (np.możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – 

system szkoleń, nauka języka angielskiego, dofinansowanie do studiów, spotkania 
integracyjne) 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do nadesłania CV na adres 
rekrutacja@cargopoland.com. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 
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