
Firma Ekol Logistics jest operatorem logistycznym posiadającym własne oddziały w 15 krajach. Ekol
oferuje między innymi transport intermodalny w oparciu o statki typu Ro-Ro, posiada 6000 własnych
środków  transportu  oraz  2  porty.  Ekol  Polska  oferuje  usługi  transportu  intermodalnego,
magazynowania, krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, logistykę kontraktową oraz
usługi celne.

Aktualnie poszukujemy osoby doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania, która wykorzysta zdobyte
wcześniej doświadczenie do rozwijania z nami działu spedycji międzynarodowej.

Spedytor międzynarodowy
Miejsce pracy: Żerniki k. Poznania / Wrocław

Szukamy osoby, która:
 posiada praktyczne doświadczenie w organizacji transportu i obsłudze zleceń spedycji

międzynarodowej 
 posiada znajomość rynku przewoźników i klientów
 zna przepisy związane z wykonywaną pracą
 posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym –

warunek konieczny
 potrafi szybko podejmować decyzje
 nie boi się pracy pod presją czasu
 szuka nowych wyzwań i nieszablonowych rozwiązań
 jest zorganizowana i samodzielna w działaniu
 chętnie uczestniczy w pracy całego zespołu
 sprawnie obsługuje giełdy transportowe m.in. Trans, Timocom, Teleroute, 123cargo

Znajomość drugiego języka obcego oraz zagadnień celnych będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków na stanowisku:
 kompleksowa obsługa klientów w zakresie organizacji transportu międzynarodowego

(FTL, LTL)
 optymalizacja kosztów transportowych
 rozbudowa bazy klientów i przewoźników
 budowanie dobrych relacji z klientami
 negocjowanie stawek i ustalanie warunków współpracy
 aktywny udział w przygotowywaniu kompleksowych wycen dla klientów
 rozliczenia finansowe oraz obsługę dokumentacji
 udział w rozwijaniu oferowanego zakresu usług zgodnie z potrzebami rynku i polityką

firmy
 aktywna współpraca z innymi działami i oddziałami Spółki w kraju i za granicą

Naszym pracownikom oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej organizacji
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 dobre warunki wynagrodzenia
 możliwość szybkiego rozwoju zawodowego
 dodatkowe dni urlopu
 rozbudowany pakiet socjalny w tym ZFŚS, bezpłatną opiekę medyczną, dofinansowa-

nie ubezpieczenia grupowego 

Zainteresowana/-y? Skontaktuj się z nami:
@: rekrutacja.poland@ekol.com
Tel.: 785 176 124 / 785 176 112

http://m.im/
mailto:rekrutacja.poland@ekol.com


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ekol  Logistics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Koninku  przy  ul.
Składowej  4,  62  –  023  Koninko.  Będziemy  przetwarzać  Pani/Pana  dane  osobowe  wyłącznie  w  celu
przeprowadzenia rekrutacji. 
Na  CV  prosimy  o  dopisanie  następującej  klauzuli: "Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Ekol Logistics Sp. z o.o." 
Jeśli chcecie Państwo brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o
umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Ekol Logistics Sp. z o.o. w celach
przyszłych rekrutacji." 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 221 1 kodeksu pracy. Jeśli  chce Pani/Pan podać dodatkowe dane,
informujemy,  że  firma  Ekol  Logistics  Sp.  z  o.o.  będzie  mogła  je  przetwarzać  wyłącznie  po  uzyskaniu  przez
Panią/Pana dobrowolnej zgody. W związku z tym na CV proszę umieścić następującą klauzulę "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Ekol Logistics Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji."

Dołącz do naszego zespołu! Czekamy właśnie na Ciebie!


