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

Naszą misją jest świadczenie usług kompletnych i indywidualnie dopasowanych, 
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:

Spedytora międzynarodowego / International Forwarder 

ZADANIA:

✔ Organizacja transportu drogowego, morskiego, kolejowego lub lotniczego; 
✔ Kontrola procesu transportowego na każdym z jego etapów; 
✔ Aktywne pozyskiwanie zleceń i rozwój współpracy z klientem; 
✔ Analizowanie potrzeb klientów i doradzanie w zakresie doboru optymalnych rozwiązań; 
✔ Kontrola i optymalizacja kosztów realizowanego transportu 
✔ Współpraca i budowanie prawidłowych relacji z podwykonawcami oraz monitorowanie ich prac. 

WYMAGANIA:
✔ Doświadczenie min. 2 lata w pracy na stanowisku spedytora; 
✔ Dobra znajomość rynku usług spedycyjno-transportowych; 
✔ Dobra znajomość rynku przewoźników; 
✔ Rozwinięte umiejętności komunikacyjne (w kontakcie telefonicznym oraz osobistym); 
✔ Umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientem; 
✔ Umiejętność negocjacji oraz szybkiego podejmowania decyzji; 
✔ Bezwzględnie komunikatywna znajomość języka angielskiego. 

OFERUJEMY: 
✔ Atrakcyjne wynagrodzenie; 
✔ Zatrudnienie na umowę o pracę; 
✔ Uznaniowe premie kwartalne; 
✔ Bogaty pakiet ubezpieczenia ambulatoryjnego z dostępem do specjalistów oraz badań; 
✔ Bezpłatny dostęp do szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego zamkniętego; 
✔ Niezbędne narzędzia pracy; 
✔ Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku; 
✔ Możliwość awansu wewnętrznego pionowego lub poziomego (transfery między działami); 
✔ Przyjazną atmosferę pracy. 

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.


