Kogo szukamy Kim jesteśmy:
Specjalista ds.
Wsparcia Sprzedaży
 Jesteś młodą, energiczną osobą?
 Nie lubisz nudy i monotonii a za
to kontakt z krajowymi i
zagranicznymi klientami?
 Szukasz pracy, ciekawej i
kreatywnej?
 Nie boisz się wyzwań i podróży
służbowych?
 Znasz j. niemiecki/ angielski w
stopniu min. komunikatywnym?

O nas
Jesteśmy dostawcą
usług logistycznych w
transporcie i spedycji oraz
jednym z wiodących
podmiotów na rynku agencji
celnych. Działamy na terenie
całego kraju już niemal 25 lat.
Posiadamy olbrzymie
doświadczenie w
branży i ugruntowaną pozycję.
Naszą firmę
reprezentuje zgrany
prawie 250 - osobowy zespół.
Ze względu na dynamiczny
rozwój firmy poszukujemy
nowych członków naszej
społeczności.

Opis
Co oferujemy: Czego oczekujemy:
stanowiska:
 Koordynacja projektów
logistyki drogowej i
kolejowej
 Wsparcie sprzedaży i
rozwój usług
spedycyjnych
 Kontakt z klientami
krajowymi i
zagranicznymi
 Przygotowywanie
raportów i analiz
związanych z
działalnością
jednostek terenowych
 Przygotowywanie
dokumentów
przetargowych

 Brak nudy i monotonni,
 Atrakcyjne warunki
wynagrodzenia,
 Pełne przeszkolenie i
gwarancję rozwoju,
 Praktyczne szkolenia,
 Pełny pakiet socjalny i
medyczny,
 Ubezpieczenie grupowe,
 Wyjazdy służbowe i
spotkania z
kontrahentami,
 Poznanie rynku usług TSL
u boku specjalistów,
 Mentoring,
 Pracę w zgranym zespole
 Pyszną kawę i napoje NO
LIMIT!
 Pomoc w adaptacji
 Genialną atmosferę.

 Kompetencji miękkich takich jak:
komunikatywność, otwartość,
umiejętność nawiązywania
kontaktów, odpowiedzialność,
 Chęć rozwoju na polu samodzielnego
prowadzenia projektów celowych,
 Otwartość na nowe wyzwania,
 Umiejętność ustalania priorytetów,
 Zainteresowanie branżą TSL,
 Wykształcenie wyższe (bądź ostatni
rok studiów),
 Znajomość j. niemieckiego/
angielskiego w stopniu
komunikatywnym,
 prawo jazdy kat. B,
 Mile widziane doświadczenie w TSL.

 Wsparcie dyrektora w
rozwoju pionu TSL.
PKS INTERNATIONAL CARGO S.A.
Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73,
45-512 Opole
rekrutacja@pkscargo.pl

www.pkscargo.pl

Informujemy, że Administratorem danych jest PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Zakres danych osobowych określony został
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ido@pkscargo.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jest Pani/Pan profilowana/y. Państwa
dane nie będą przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

