
 

 

Należymy do największych i najbardziej renomowanych spedycji niemieckich specjalizujących się w drogowych przewozach kontenerów.  W związku z 

poszerzeniem naszej działalności poszukujemy osób do pracy w naszej centrali w Niemczech (Bremerhaven)  na stanowisko: 

SPEDYTOR DROGOWY-KONTENEROWY (K/M) Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 
(miejsce pracy: Bremerhaven/Niemcy)   

 
ABSOLWENCI LOGISTYKI MILE WIDZIANI ! 

DO OBOWIĄZKOW OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:  

 opracowywanie, organizowanie i realizowanie drogowych transportów kontenerów morskich głównie w relacji porty niemieckie – Polska i vice 
versa, jak również na terenie całej Europy  

 opracowywanie zleceń, prowadzenie dokumentacji transportowej oraz monitorowanie i kontrola realizacji zleceń transportowych 

 negocjowanie stawek  

 dbanie o wysoką jakość oferowanych usług transportowych i ich terminowość 

 utrzymywanie i rozwój pozytywnych relacji z klientami, partnerami oraz z dostawcami usług 

DO UDZIAŁU W REKRUTACJI ZAPRASZAMY OSOBY KTÓRE POSIADAJĄ:  

 

 minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku, ale nie jest to bezwzgledny warunek – chętnie nawiążemy kontakt z ambitnymi i 

motywowanymi nowicjuszami po studiach logistycznych 

 dobrą znajomość języka angielskiego oraz znajomość języka niemieckiego minimum w stopniu komunikatywnym    

 doświadczenie w organizowaniu drogowych transportów kontenerowych – choć nie jest to bezwzględnym warunkiem - chętnie nawiążemy 

również współpracę z osobami z doświadczeniem na stanowisku spedytora morskiego, drogowego-plandekowego lub intermodalnego) 

 predyspozycję do nawiązywania i budowania pozytywnych relacji w obsludze klienta  

 znajomość rynku transportowego oraz znajomość rynku przewoźników (atut dobrze widziany, ale niekonieczny) 

 znajomość procesów spedycyjnych i dokumentacji związanej z transportem drogowym oraz morskim 

 zdolność do szybkiego działania oraz do szybkiego reagowania na potrzeby klientów 

 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów, samodyscyplinę, samodzielność, odporność na 

stres, dobrą organizację pracy, dokładność i lojalność 

 determinację i gotowość do relokacji na stałe za granicę oraz chęć do doskonalenia znajomości i dalszej nauki języka niemieckiego 

 prawo jazdy kat. B 

 
OFERUJEMY:  

 stabilne zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie niemieckiej umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające miejscowemu 

rynkowi pracy  

 gruntowne wprowadzenie w zakres obowiązków 

 pracę w firmie posiadającej znaczącą i uznaną pozycję na rynku transportowym oraz pracę w sympatycznym i przyjaznym zespole  

 bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie, partnerskie relacje, dobrą atmosferę pracy, uczciwe zasady działania oraz 

uregulowany czas pracy 

 szeroką pomoc i wsparcie w organizacji oraz rozpoczęciu nowego życia za granicą 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w postaci CV wraz z życiorysem na adres email:  a.schmielarz@glomb.com  
lub poczta na adres: GCD Glomb Container Dienst GmbH | z. Hd. Herrn Albert Schmielarz | Wurster Str. 321 | D-27570 Bremerhaven / Niemcy  
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji“. 
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