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Real Logistics Sp. z o.o. Sp. k. to firma spedycyjna, która powstała z przekonania, że dzięki dobrze 

wypracowanym standardom w procesie logistycznym, można skutecznie wspierać klientów w 

realizacji ich celów biznesowych. Wiemy, jak ważne dla naszych klientów jest realne wsparcie, tak 

samo, jak wiemy, że dzięki naszym pracownikom możemy je zagwarantować, dlatego na obecnym 

etapie rozwoju poszukujemy osoby, która będzie wspierać nasz zespół (oddział we Wrocławiu) na 

stanowisku:  

ASYSTENTA SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO 

(DROGOWEGO) 

Miejsce pracy: Wrocław 

Numer referencyjny oferty: ASMD/09/09/2016 

 

U KANDYDATÓW SZUKAMY WSPARCIA W PONIŻSZYCH CZYNNOŚCIACH: 

 Operacyjna praca spedytorska (realizacja frachtu drogowego), 

 Koordynowanie współpracy, budowanie relacji z klientami oraz przewoźnikami,  

 Analiza i wybór najlepszych dostępnych rozwiązań, 

 Bieżący nadzór nad procesami spedycyjnymi w obszarze międzynarodowym i krajowym, 

 Kwotowanie i ofertowanie, 

 Współpraca z innymi działami firmy w zakresie realizacji zadań. 

 

CO MOŻESZ DAĆ OD SIEBIE? OCZEKUJEMY: 

 Dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem) 

 Znajomości branży TSL (minimum odbyta praktyka lub staż w spedycji/transporcie drogowym), 

 Umiejętności budowania długofalowych relacji z klientem, 

 Odpowiedzialnego podjęcia do wykonywanej pracy i umiejętności pracy w zespole, 

 Dobrej znajomości obsługi komputera (program MS Office). 

 

CO MY PROPONUJEMY TOBIE? OFERUJEMY:  

 Przeszkolenie w zakresie spedycji i transportu drogowego, 

 Atrakcyjną i odpowiedzialną prace w dynamicznie rozwijającej się organizacji, 

 Stabilne zatrudnienie oraz pracę w młodym, dynamicznym zespole, 

 Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy, 

 Atrakcyjny, terminowy system wynagradzania. 

 

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: praca@real-logistics.pl do dnia 10.10.2016r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny 

stanowiska: ASMD/09/09/2016. 

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  
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