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Tworzyć wartościowe rzeczy i być z tego zadowolonym 
– to na pewno podstawowy przepis na sukces!

Członkowie zespołu MMPJ Transport&Logistics trzymając się tej zasady, już od 12 lat sukcesywnie budują
POLSKĄ markę odpowiedzialnych usług przewozowych o światowym zasięgu.

W celu dalszego rozwoju planujemy rozszerzyć nasz zespół o

Spedytora międzynarodowego
w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie

Do podstawowych obowiązków należeć będzie:
- organizowanie cyklu usług spedycyjno-przewozowych;
- kompleksowa obsługa klientów w przewozach międzynarodowych;
- pozyskiwanie zleceń i doradztwo w ich zakresie;
- sporządzanie dokumentacji transportowej;
- nawiązywanie nowych relacji i negocjowanie ofert z kontrahentami i podwykonawcami;
- kształtowanie właściwego wizerunku firmy;
- realizacja założeń budżetowych.

Preferowany kandydat powinien charakteryzować się:
- doświadczeniem w organizacji usług spedycyjnych - minimum rok;
- znajomością transportowych regulacji prawnych;
- zdolnościami interpersonalnymi;
- odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i umiejętnością efektywnej pracy w ograniczonym czasie;
- znajomością języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
- dobrą i dynamiczną organizacją własnej pracy.

W ramach współpracy oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
- atrakcyjny pakiet socjalny;
- pracę w przyjaznej atmosferze;
- dogodną lokalizację;
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Prosimy o zawarcie w  CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MMPJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest MMPJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyskiego 32. Dane zbierane są dla 
potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych 
osobowych jest dobrowolne.
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