
 

 

SPEDIMEX SP. Z O.O. jest polskim, stale rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na 

terenie Polski i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w 

zakresie usług magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania 

branżowe.  

Od 1993 roku Spedimex realizuje projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona 

za największy wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a 

w 2014 zyskała zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady.   

W związku z dynamicznym rozwojem Działu Spedycji, zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko: 

 

Asystent ds. Spedycji Krajowej FTL 
 

 
 

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie                          

Nr referencyjny: ASK/WRO 

 
 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie: 

 wsparcie Działu w organizacji samochodowych przewozów całopojazdowych na terenie kraju 

 pomoc w opracowywaniu zleceń spedycyjnych, ich opracowywaniu oraz kontroli 

 dbanie o wysoką jakość oferowanych usług transportowych i ich terminowość 



 budowanie długofalowej współpracy z klientami i przewoźnikami 

 rozwiązywanie bieżących problemów związanych z przewozem towarów 

 wsparcie działu w innych pracach biurowych 

 

Od kandydata oczekujemy: 
 

 zainteresowania tematyką TSL / FTL 

 statusu studenta lub absolwenta (preferowane studia kierunkowe: transport / logistyka / 

spedycja)  

 bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office 

 umiejętności organizacji pracy własnej i współpracy w zespole 

 rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych 

 

Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:  

 

 zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w dziale spedycji całopojazdowej 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 praktykę zawodową w szybko rozwijającej się firmie 

 funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z obszarów TSL / FTL 

 bezpłatną opiekę medyczną w najlepszej w Polsce sieci placówek prywatnych 

 
 
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji  

z podaniem nr referencyjnego ASK/WRO na adres: 

 
rekrutacja@spedimex.pl lub Sosnowiec 15a, 95-010 Stryków 
 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z 
kandydatami, których profil zawodowy odpowiada warunkom ogłoszenia. 
 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
ustawą   z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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