
 
Jesteśmy niemiecką firmą z branży spedycyjno – logistycznej. Zajmujemy się organizowaniem 

międzynarodowych transportów całopojazdowych i drobnicowych, dystrybucją krajową i obsługą logistyczną 

firm.  

Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości oraz Dobrą Praktykę dbając o długofalowe partnerstwo  

 i zadowolenie naszych klientów.  

 

Aktualnie do naszego Zespołu  w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Młodszego Specjalisty ds. wsparcia sprzedaży usług 
transportowych 
Jeśli siła przebicia to Twoja mocna strona, nie lubisz rozstawać się z telefonem, uwielbiasz kontakt z ludźmi  
i zawsze widzisz szklankę w połowie pełną, nie zniechęcasz się drobnymi niepowodzeniami, ponadto negocjacje 
są Twoją pasją i hobbystycznie zawsze coś negocjujesz, to  

 

„Startuj z LOXX” 

Dlaczego warto z nami pracować? 

• zanim rozpoczniesz pracę, otrzymasz pakiet szkoleń wdrożeniowych „Startuj z LOXX”  

• będziesz pod opieką doświadczonego handlowca, wszystkiego Cię nauczymy 

• wspólnie zaplanujemy Twoje cele sprzedażowe 

• nasz pakiet benefitów stale rośnie! 

• chcesz poznać jak pracujemy?  sprawdź nas - http://www.loxx.pl/kim-jestesmy/nasze-wartosci.html 

http://www.loxx.pl/kim-jestesmy/nasze-wartosci.html


 

Co będziesz robić? 

• sprzedawać telefonicznie usługi drobnicy krajowej i międzynarodowej, FTL-i oraz częściówek 

• wspólnie z opiekunem przygotowywać oferty handlowe i wyceny 

• odpowiadać na pytania mailowe kontrahentów  

• wspierać handlowców w działaniach sprzedażowych  

 

Czego wymagamy? 

• proaktywnej postawy, chęci do pracy i poznawania niuansów sprzedażowych 

• determinacji w dążeniu do osiągania zaplanowanych celów 

• zaangażowania, postawy otwartej na współpracę i znajdowanie korzyści 

• ciągłego poszukiwania usprawnień w obszarze sprzedaży 

 

Niniejsza propozycja pracy skierowana jest do studentów ostatnich lat studiów, lub absolwentów 
mogących podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

Prześlij nam swoje CV na adres: praca@loxx.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”), jak również zgodnie z 
Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018, poz. 1000), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest LOXX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 5.  
2. Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, listu motywacyjnego) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez LOXX Sp. z o.o. 
3. Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu udostępnienia przez okres 3 lat lub do momentu zgłoszenia 

Twojej prośby o ich usunięcie.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do ich wglądu, poprawiania lub ich 

usunięcia. Aby usunąć dane osobowe wyślij maila na adres polityka.prywatnosci@loxx.pl. Żądanie usunięcia danych 
oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w LOXX Sp. z o.o. i spowoduje niezwłoczne usunięcie 
Twoich danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy  
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. 
wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na 
możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.  

6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,  
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawne wskazane powyżej.  

Dodatkowo umieść w CV następującą klauzulę: 
o  

„Zgadzam się na przetwarzanie przez LOXX Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla 
celów obecnej, jak i przyszłych rekrutacji”.  

o  

„Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. 
wizerunek, zainteresowania)”.  

UWAGA: jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dodatkowe dane, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.  
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