
 
 
 
 
Czy zaplanowałeś już logistykę swojej kariery? Z nami to proste! Rhenus Logistics S.A. należy do czołówki operatorów 
logistycznych w Polsce. Nasza rozbudowana sieć magazynów, jak i wykwalifikowana kadra, pozwoliły nam na zdobycie wysokiej 
pozycji na rynku. Od ponad 20 lat gwarantujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych rozwiązań 
zarówno w obszarze logistyki kontraktowej, jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynarodowego, a także świadcząc 
specjalizowane usługi typu Value Added Services i Home Delivery. 
 
 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

Specjalista ds. Sprzedaży Logistyki  Frachtowej 
 

Region: Wrocław  oraz teren woj. dolnośląskiego 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za nawiązywanie kontaktów i 
negocjowanie warunków współpracy z klientami,  pozyskiwanie nowych klientów, 
przygotowywanie ofert, nadzór nad  realizacją umów i koordynowanie współpracy z klientem, 
utrzymywanie wysokiego poziomu relacji z klientami,  osiąganie założonych celów sprzedażowych 
poprzez realizację wyznaczonego planu, aktywne działania handlowo-marketingowe w regionie, 
planowanie i raportowanie 

 Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe (min. licencjat, w trakcie studiów zaocznych) 
• Min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży usług logistyki frachtowej  
• Znajomość branży usług logistyki frachtowej 
• Bardzo dobre umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne 
• Gotowość do częstych podróży służbowych (praca na terenie całego, podległego województwa) 
• Umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami 
• Zaangażowanie w realizację postawionych zadań 
• Wysoka samodzielność oraz odpowiedzialność 
• Orientacja na potrzeby klienta 
• Umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę 
• Bardzo dobra organizacja pracy 
• Silna motywacja  do osiągnięcia wyznaczonych celów 
• Sprawna obsługa pakietu MS Office (w szczególności programu Excel, Word) 
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  na poziomie komunikatywnym 
• Prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu 
 
Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
• Ciekawą pracę w zgranym zespole w międzynarodowej firmie 
• Atrakcyjne wynagrodzenie 
• Niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon komórkowy, laptop) 
• Szkolenie oraz możliwości rozwoju 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@pl.rhenus.com w 
tytule wpisując nazwę stanowiska. 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

mailto:rekrutacja@pl.rhenus.com


W nadsyłanych aplikacjach prosimy o dopisanie 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 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883).” 
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