Made-Trans to firma spedycyjna, ciesząca się bardzo dobrą opinią wśród Klientów i zaufaniem terminowo
opłacanych Przewoźników. Działalność spedycyjną realizujemy od 10 lat. Made-Trans tworzą ludzie
zmotywowani, mądrzy, ambitni, zaangażowani i uczciwie wynagradzani. Chcesz dołączyć do naszego zespołu i z
radością przychodzić do pracy – wyślij życiorys i list motywacyjny!
Spedytor transportu drogowego
Region: cała Polska
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•

Aktywne i efektywne pozyskiwanie nowych Klientów i Przewoźników
Bieżąca obsługa zleceń w zakresie spedycji drogowej (i/lub morskiej, lotniczej)
Budowanie bliskich relacji z Kontrahentami
Pieczołowite dokumentowanie wykonywanych obowiązków
Wstępna windykacja płatności od Klientów

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 7 mies.) - konieczne
Możliwość przeszkolenia osób bez doświadczenia na stanowisku "asystent spedytora"
Wysoka kultura osobista i otwartość na potrzeby Klienta
Motywacja do sumiennej pracy i realizacji wysokiego poziomu premii
Umiejętność kooperacji z zespołem
Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego - będzie atutem
Baza własnych Klientów - będzie atutem :-)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie
Pracownicze ubezpieczenie grupowe
Przyjazną, swobodną atmosferę wzajemnej współpracy
Możliwość pracy w systemie Home-office
Cykl szkoleń sprzedażowo-spedycyjnych i codzienne wsparcie w realizacji powierzonych zadań
Proste i uczciwe zasady współpracy
Pracowniczy pakiet medyczny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: monika@madetrans.pl
W Cv prosimy o zawarcie klauzli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Made-Trans Emilian Krych z siedzibą w Łodzi
zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.”
Jednocześnie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Made-Trans Emilian Krych z siedzibą w
Łodzi przy ul. 6go Sierpnia 74. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.

