
 

 
 

Jesteśmy firmą działającą na rynku TSL od ponad 14 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 AEOF, 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. 

 

 

 

 

Asystent spedytora międzynarodowego 

 

ZADANIA: 

✔ Obsługa dokumentacji eksportowej i importowej; 

✔ Obsługa systemu operacyjnego; 

✔ Zlecanie odbiorów towarów; 

✔ Korespondencja z eksporterami; 

✔ Koordynacja planów załadunkowych; 

✔ Awizowanie wyjazdów / przyjazdów towarów; 

✔ Nadzorowanie lokalizacji pojazdów; 

✔ Dzienne raportowanie statusu przesyłek;  

✔ Wgrywanie dokumentacji do systemu oraz archiwizacja. 

 

WYMAGANIA: 
 

✓ Chęć rozwoju i dążenia do awansu; 

✓ Łatwość komunikacji w kontakcie telefonicznym oraz osobistym; 

✓ Umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientem; 

✓ Umiejętność określania priorytetów, wielozadaniowość oraz dobra organizacja czasu pracy; 

✓ Umiejętność pracy indywidualnej, jak i w zespole. 

✓ Umiejętność negocjacji, szybkiego podejmowania decyzji oraz proponowania właściwych 

rozwiązań. 

 

OFERUJEMY: 
 

✓ Atrakcyjne wynagrodzenie; 

✓ Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę; 

✓ Bogaty pakiet ubezpieczenia ambulatoryjnego z dostępem do specjalistów oraz badań; 

✓ Bezpłatny dostęp do szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego zamkniętego; 

✓ Możliwość przystąpienia do bezpłatnego kursu z języka angielskiego; 

✓ Możliwość uczenia się od ekspertów; 

✓ Możliwość awansu wewnętrznego pionowego lub poziomego (transfer między działami); 

✓ Zaplecze silnej, dobrze prosperującej i rozwijającej się firmy; 

✓ Imprezy integracyjne. 

✓ Partnerskie podejście w relacji pracodawca – pracownik; 

✓ Przyjazną atmosferę pracy i pyszną kawę dla pozytywnej energii 😊 

Zapraszamy do współpracy. 
 

Stale poszerzamy zakres naszych działań, grono naszych klientów rośnie, a zespół 

się rozwija, w związku z powyższym poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Proszę o umieszczeniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 


