
Jesteśmy firmą działającą na rynku TSL od blisko 10 lat i w tym czasie zdołaliśmy wypracować silną i stabilną
pozycję wśród liderów branży logistycznej. 

Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych usług w zakresie eksportu oraz importu dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Posiadamy świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, które jest marką  rozpoznawalną na rynkach
międzynarodowych i rekomendowaną przez Światową Organizację Cła. 

Zakres naszej działalności operacyjne skupia się wokół: transportu międzynarodowego unijnego i

pozaunijnego, usług magazynowych oraz agencji celnej. 

Ostatnie 2 lata naszej działalności zaważyły o poszerzeniu zakresu naszych działań, co zaowocowało powstaniem Centrum
Obsługi Towarów Celnych - pierwszego takiego obiektu w Polsce; 

tym samym z dumą podjęliśmy szeroko zakrojoną akcję rekrutacyjną zmierzającą do poszerzenie naszych horyzontów; w
związku z powyższym poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży

ZADANIA:

✔ aktywne poszukiwanie nowych Kontrahentów
✔ podtrzymywanie długofalowych relacji z Klientami
✔ wsparcie dla działów operacyjnych 
✔ przygotowanie ofert handlowych
✔ negocjacje handlowe
✔ praca zgodna ze standardami przyjętymi w Firmie

WYMAGANIA:

✔ doświadczenie w pracy z Klientem
✔ komunikatywność
✔ samodzielność 
✔ wysoka kultura osobista
✔ minimum średnie wykształcenie 
✔ umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
✔ dodatkowym atutem będzie znajomość branży TSL oraz  znajomość języka angielskiego

OFERUJEMY: 

✔ atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
✔ przyjazną atmosferę pracy
✔ możliwość rozwoju osobistego
✔ bogaty pakiet ubezpieczenia ambulatoryjnego z dostępem do specjalistów oraz badań
✔ ubezpieczenie grupowe
✔ bezpłatny dostęp do edukacji językowej
✔ bezpłatny dostęp do szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego zamkniętego
✔ podnoszenie kompetencji poprzez kursy branżowe
✔ niezbędne narzędzia pracy
✔ możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku
✔ stałe podnoszenie kwalifikacji.

Zapraszamy do współpracy.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 3CARGO Sp. z o.o. S. K.

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Świerkowicka 36 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie
danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 3CARGO Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Świerkowicka
36 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.


