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W ROHLIG SUUS Logistics zarządzamy globalnymi łańcuchami dostaw. 

Naszymi klientami są zarówno światowe marki jak i lokalne przedsiębiorstwa. 

Pomagamy naszym klientom zwiększać konkurencyjność i efektywność operacji. 

Różnorodność doświadczeń i kompetencji naszego zespołu pozwala świadczyć usługi 

na wysokim poziomie i odnosić globalne sukcesy. 

 

Asystent/ka Spedytora Morskiego 
Miejsce pracy: Warszawa Raków 

 

 

Zadania: 

Wymienione niżej obowiązki wykonywane będzie w ścisłej współpracy ze Spedytorem: 

- Czynności dokumentacyjne i systemowe w toku realizacji zlecenia na transport morski kontenerów; 

- Współpraca z podwykonawcami firmy (armator, port, przewoźnik) i innymi działami firmy (handlowy, agencja 

celna, dystrybucja krajowa); 

- Prowadzenie korespondencji z klientem dotyczącej działalności spedycyjnej. 

 

Oczekiwania: 

- Wykształcenie wyższe (lub studenci ostatnich lat IV, V rok) kierunków transport/spedycja/logistyka; 

- Mile widziane pierwsze doświadczenia w logistyce (staże, praktyki); 

-Dobra znajomość Excela;  

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego – wymagany; 

- Dyspozycyjność – praca na pełen etat;  

- Komunikatywność; 

- Umiejętność pracy w zespole, 

- Sumienność. 

 

Oferujemy: 

- Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży logistycznej w dużej firmie o międzynarodowym zasięgu; 

- Możliwość rozwoju zawodowego; 

- Pracę w młodym zespole pełnym ambitnych i dynamicznych osób; 

- Pakiet benefitów pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, pakiet ubezpieczenia, 

karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku).  

 

Zapraszamy do aplikowania poprzez Aplikuj 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=436a121099334fdea911bcd477fe8afe

