GEFCO Polska Sp. z o.o. to globalny ekspert w zakresie logistyki dla przemysłu i lider w logistyce motoryzacyjnej. Oferta
firmy obejmuje główne usługi logistyczne (transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, magazynowanie), logistykę
zintegrowaną (zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, reprezentację celną i podatkową, logistykę zaopatrzenia i dystrybucji,
logistykę pojazdów gotowych), rozwiązania strategiczne 4 PL (projektowanie całościowych rozwiązań logistycznych i
kompleksową obsługę klienta), a także rozwiązania dedykowane (obsługę transportów specjalnych, logistykę projektową,
logistykę eventów).
Do naszego oddziału poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

Młodszy Spedytor Drobnicy Międzynarodowej ze znajomością języka francuskiego
Miejsce pracy:Czeladź/ docelowo, od sierpnia Psary
Nr ref.: KAT/MSDM/AF/07/2018

idealnego Kandydata:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Dobra znajomość języka francuskiego – warunek konieczny
Pozytywne podejście do wyzwań oraz zdobywania nowych umiejętności oraz potrzeba rozwoju osobistego
Umiejętność pracy pod presją czasu
Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność
Dobra znajomość pakietu MS Office
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w dziale obsługi klienta lub w logistyce
będzie mile widziane
Gotowość do pracy w trybie dwuzmianowym w godzinach: 7:00-15:00 i 11:00-19:00
(docelowo, po okresie wdrożenia)

ne zadania na stanowisku:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Obsługa klientów oddziału w zakresie spedycji drobnicowej międzynarodowej
Organizowanie operacji transportowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
Monitoring statusu przesyłek
Prowadzenie ewidencji realizowanych zleceń
Kontakt ze zleceniodawcami
Przygotowywanie raportów, zestawień i ofert
Dbanie o wysoką jakość i terminowość realizowanych zleceń

kujesz dołączając do nas:
♦ Ciekawą i zróżnicowaną pracę w dynamicznej firmie będącej liderem na europejskim rynku
logistyki dla przemysłu i motoryzacji
♦ Merytoryczne wsparcie, przygotowanie do pełnienia roli spedytora oraz współpracę ze specjalistami
z wieloletnim doświadczeniem
♦ Przyjazną atmosferę w pracy
♦ Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkolenia
♦ Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjny system wynagradzania
♦ Kafeteryjny system benefitów (do wyboru m.in.: Multisport, kino, teatr, koncerty, system rabatowy)
♦ „Owocowe” wtorki
♦ Opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie dla Pracownika i jego rodziny
♦ Premiowany system poleceń pracowniczych
♦ Zatrudnienie w firmie, która kładzie duży nacisk na awanse wewnętrzne i rozwój pracownika
Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem pracodawcy:naPracuj.ploraz z naszą stroną www.gefco.net

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia aplikacji na adres mailowy hrpolska@gefco.net
Prosimy o podanie numeru referencyjnego w tytule maila oraz klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych w aplikacji:
„Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z niniejszą rekrutacją.”
Jednocześnie informujemy Państwa iż administratorem danych osobowych jest GEFCO Polska Sp. z o.o. , bardziej szczegółowe informacje dotyczące m .in; czasu przetwarzania
danych, celu przetwarzania oraz Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce ,,RODO”
https://pl.gefco.net/pl/rodo

