
 

 

 
 
 
W Kuehne + Nagel wierzymy w ludzi i ich pasję, talent. Nasza kultura organizacyjna opiera się na wzajemnym szacunku, otwartym  dialogu i 
efektywnej komunikacji. Cenimy entuzjazm, kreatywność i profesjonalizm w działaniu. Pragniemy aby każdy z naszych Pracowników miał 
szansę na awans i rozwój, ponieważ w polityce zatrudnienia skupiamy się przede wszystkim na promowaniu talentów wewnątrz firmy.  
Jesteśmy zorientowani na rozwój pracowników i ich wspieranie w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. 
Otwartość, pasja i innowacyjność to kompetencje, na które stawiamy. Wierzymy, że nasi Pracownicy niosą ze sobą ogromny potencjał, nowe 
pomysły, entuzjazm i chęć działania. Cenimy ludzi i ich pracę, która ma rzeczywisty, wymierny efekt, składający się na wspólny sukces firmy. 

  Obecnie  poszukujemy osoby na stanowisko: 
SPECJALISTA DS. PLANOWANIA TRANSPORTU/ LOGISTICS OPERATIONS SPECIALIST           

Miejsce wykonywania  pracy  
Bielany Wrocławskie 

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  
 

1. Planowanie przewozów międzynarodowych klientów Centrum Usług Logistycznych  
2. Ustalanie trybu i warunków realizacji zleceń transportowych 
3.   Organizowanie i nadzór realizacji usług przewozowych 
4. Zapewnienie klientom profesjonalnych konsultacji w zakresie usług przewozowych 
5. Kompleksową obsługę klienta w przewozach międzynarodowych:   

         - ustalanie warunków przeprowadzenia transportu, 
         - koordynowanie i monitorowanie procesów przewozowych zlecanych przez klientów  
         - bieżące i efektywne  rozwiązywanie problemów dot. przewozów / opóźnienia, sytuacje kryzysowe, awarie / 
         - troska o wysoki standard realizowanych usług przewozowych / brak reklamacji ze strony klienta/ 

6. Monitorowanie jakości usług świadczonych przez podwykonawców 
7. Optymalizowanie procesów związanych z organizacją transportów dla klientów 

 
Od kandydata na ww. stanowisko oczekujemy: 
 
Kompetencje niezbędne 
        - doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 
        - bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz języka francuskiego 
        - zorientowania na klienta i jego oczekiwania 
        - proaktywności w działaniu 
        - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 
         
Kompetencje pożądane 
        - doskonałej organizacji pracy  
        - umiejętności działania pod presją czasu, odporność na stres 
        - zdolności analitycznych 
        - inicjatywy w działaniu 
        - wysokiej kultury osobistej 

 
Kandydatom oferujemy: 

  
- pewność pracy w dużej, stabilnej firmie i międzynarodowym środowisku 
- pracę w  zespole znakomicie wykwalifikowanych specjalistów 
- pracę przy wykorzystaniu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie  systemów operacyjnych  
- profesjonalne szkolenia    
- możliwość rozwoju zawodowego.        

 
Osoby zainteresowane  prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres: 

knwro.rekrutacja.il@kuehne-nagel.com 
 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. 
Prosimy o dopisanie klauzuli:         
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu 
rekrutacji zgodnie z Ust. z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.  
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