
IDEAL WORK to marka skoncentrowana na realizacji usług pracy tymczasowej oraz doradztwa 

personalnego w kraju i za granicą. Nasza Idea to innowacyjność, nieszablonowość i nowoczesne 
rozwiązania. 

Obecnie dla naszego Klienta, firmy logistycznej, obecnej w 41 krajach prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

 
Młodszy Menadżer ds. Logistyki / Transport Manager w Niemczech 

 
Co będzie należało do Twoich obowiązków? 

 zapewnienie bezbłędnych działań wszystkich funkcji logistycznych w firmie 

 organizacja, wsparcie i kontrola pracy podwykonawców 

 optymalizacja dostaw i odbioru 

 odpowiedzialność za procesy operacyjne i zarządzanie kosztami 

 przygotowywanie dokumentów, archiwizacja, prowadzenie baz danych 

 

Docenimy w Tobie: 

 wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania, logistyki lub kierunku pokrewnego 

 bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, szczególnie EXCEL 

 bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie 

 dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 zdolności przywódcze i asertywność 

 doświadczenie na podobnym stanowisku 

 skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków 

 ukierunkowanie na jakość i efekt pracy 

 zaangażowanie  

 gotowość do relokacji do centralnych Niemiec 

 
Nasz Klient oferuje Ci: 

 fascynującą pracę w europejskim koncernie 

 pracę w międzynarodowym środowisku 

 możliwość dynamicznego rozwoju kariery zawodowej 

 stabilne zatrudnienie na pełny etat 

 niemiecką umowę o pracę 

   My oferujemy Tobie: 

 pomoc w organizacji relokacji do Niemiec 

 pomoc w znalezieniu mieszkania 

 

 

Zainteresowanych proszę o przesłanie CV na adres 

paulina.mrozek@idealwork.pl w tytule maila proszę wpisać nazwę 

stanowiska. 
 

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji oraz innych 

przekazanych przeze mnie dokumentach przez Ideal Work z siedzibą w Krakowie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy Ideal 

oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. 

Administratorem podanych danych osobowych jest Ideal Work Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Juliusza 

Słowackiego 66, 30-004 Kraków. 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”. 
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