
 

Vos Logistics Polska Sp. z o.o. jest międzynarodowym przewoźnikiem należącym do europejskiej Grupy Vos z 
siedzibą w Holandii. Grupa Vos prowadzi działalność na europejskim rynku transportowym od kilkudziesięciu lat i 
posiada nowoczesną flotę 1200 ciągników, 3000 naczep, big volume i silo z Euro V i Euro VI. Siła Grupy Vos tkwi w 
połączeniu innowacji i wysoko rozwiniętej sieci europejskich połączeń. Nasza działalność opiera się na strategii 
zrównoważonego rozwoju, która jest jedną z głównych wartości naszej firmy. 

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata/ki na stanowisko: 

Asystent / Asystentka Działu Handlowego 

z możliwością przedłużenia w formie umowy o pracę. 
Miejsce pracy (stażu): VOS Logistics Polska Sp. z o.o. Oddział w Kątach Wrocławskich PL 55-080 ul. Popiełuszki 44 
 
Zadania: 

 telefoniczne nawiązywanie kontaktów, budowanie i rozwijanie relacji handlowych z klientami krajowymi i 
zagranicznymi 

 umawianie spotkań przedstawicielom handlowym 

 przygotowywanie i prezentacja ofert oraz negocjacje handlowe 

 obsługa systemu CRM, rejestrowanie danych i zarządzanie bazą kontrahentów 

 współpraca z działem operacyjnym i pozostałymi działami spółki 

Wymagania: 

 kultura osobista, systematyczność, komunikatywność i kreatywność w działaniu 

 umiejętność pracy w zespole 

 znajomość pakietu MS Office, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie 

 wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 

 zainteresowanie i ogólna wiedza z obszaru TSL, w szczególności w zakresie spedycji drogowej  

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie, umowa o pracę (po okresie próbnym lub stażowym) 

 możliwość awansu i kształtowania własnej ścieżki kariery zawodowej 

 szkolenia merytoryczne oraz z obszaru kompetencji miękkich 

 niezbędne narzędzia pracy 

 pracę w profesjonalnym zespole 

Oferty z CV prosimy przesyłać mailem na adres: mgulij@voslogistics.com  tel. 502 406 500 lub 
kskowron@voslogistics.com  tel. 502 406 787  

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) 
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