Praca, Oferty pracy

Spedytor Krajowy
SPEDYTOR KRAJOWY
INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i
możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie! Dla naszego Klienta, lidera branży logistycznej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
SPEDYTOR KRAJOWY Miejsce pracy: Katowice Nr ref.: SK/09/13/ŚL Obowiązki: Odpowiedzialność za budowę bazy klientów oraz przewoźników Budowanie
długofalowych relacji biznesowych z nowymi i obecnymi klientami firmy Organizacja transportu krajowego Przyjmowanie, realizacja i monitoring zleceń
Koordynowanie i nadzorowanie wykonywania usług spedycyjnych Przygotowywanie wysyłek spedycyjnych Terminowe i dokładne przygotowanie oraz
przetwarzanie dokumentacji spedycyjnej Kontrola kosztów przewozów i rozliczeń z klientami Aktywny udział w procesie sprzedaży, przygotowywanie ofert i
kalkulacji cenowych Kształtowanie właściwego wizerunku firmy Wymagania: Doświadczenie na stanowisku Spedytora Krajowego min. 1 rok Znajomość rynku
w zakresie klientów i przewoźników Własna baza Klientów – bardzo duży atut Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta Wysoka kultura osobista Bardzo
dobra organizacja czasu pracy Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji Oferujemy: Pracę w
stabilnej firmie Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy uzależnionej od doświadczenia i premii Przejrzyste warunki wynagrodzenia Zatrudnienie w
oparciu o umowę o pracę Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij nam swoje CV na adres: katowice@interimax.com W tytule maila proszę wpisać
„SK/09/13/ŚL” Kandydatury bez nr referencyjnego w temacie maila nie będą rozpatrywane. DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE APLIKACJE, INFORMUJEMY,
ŻE ODPOWIEMY NA WYBRANE OFERTY. NADESŁANYCH DOKUMENTÓW NIE ZWRACAMY. Pamiętaj o załączeniu do swojej aplikacji następującej
klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, przez firmę INTERIMAX Sp. Z O.O. S.K.A., dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".
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