
Spedytor Międzynarodowy 
 

Firma C.H. Robinson została założona w 1905 roku i jest jedną z największych firm logistycznych na świecie. 
Dostarczamy usługi dla każdego rodzaju przedsiębiorstw, od małych rodzinnych firm do globalnych 

koncernów, reprezentujących główne gałęzie przemysłu. Działalność C.H. Robinson opiera się na sieci 
oddziałów zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji, oraz Australii. 

C.H. Robinson Europe posiada swoje oddziały w Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, 
Francji, Luksemburgu, Niemczech, Czechach, Słowacji, Szwecji, Irlandii, Turcji, Polsce i na Węgrzech. 

 

Obecnie szukamy utalentowanego i dynamicznego pracownika, który dołączy do 
naszego oddziału we Wrocławiu na stanowisko: 
 
Do Twoich zadań należeć będzie: 

● Kompleksowa obsługa zleceń transportowych w spedycji międzynarodowej 
● Codzienna współpraca z przewoźnikami w zakresie realizowanych zleceń 
● Negocjowanie i ustalanie warunków współpracy z przewoźnikami 
● Rozwiązywanie bieżących problemów operacyjnych we współpracy z innymi 

działami firmy (w szczególności z działem spedycji) 
 

Aplikuj do nas jeżeli: 
● Jesteś absolwentem studiów wyższych 
● Bez problemu porozumiewasz się po angielsku, znajomość dodatkowego języka 

europejskiego będzie dodatkowym atutem 
● Masz za sobą doświadczenia zawodowe związane z transportem lub spedycją 
● Szukamy osoby, która umie pracować pod presją czasu, jest samodzielna, potrafi 

podejmować decyzje i nie boi się wyzwań 
 

Co C.H. Robinson może zaoferować Tobie? 
 

● Możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji, której sukces opiera się na 
wykwalifikowanych pracownikach, rozwiniętych procesach i najlepszej technologii 

● Dynamiczne środowisko pracy, które kreują wyjątkowi ludzi, pasjonaci transportu i 
eksperci w swoich dziedzinach 

● Dostęp do szkoleń oraz innych narzędzi rozwoju zawodowego. Między innymi w 
C.H. Robinson wdrożony jest Program Rozwoju Umiejętności Managerskich, w 
którym uczestniczą pracownicy z całej europejskiej organizacji 

● Motywujące wynagrodzenie, które będzie składać się z podstawy oraz bonusa 
opartego na wynikach Twoich i zespołu 

● Dofinansowanie do karty Multisport 
● Dostęp do szkoleń językowych 

 
 
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV. 
 
W razie pytań proszę o kontakt drogą mailową z aleksandra.cieslik@absolvent.pl 
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