
 

ROHLIG SUUS Logistics S.A. 
ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa 

Tel. +48 (22) 737 75 75 
e-mail: office@suus.com, www.suus.com 

 
KRS: 0000328793 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),  
NIP: PL1230993241, kapitał zakładowy 693 000 PLN, opłacony w całości. 

Nasza działalność prowadzona jest według Ogólnych Warunków Świadczenia Usług 
Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. dostępnych na www.suus.com/owu 

ROHLIG SUUS Logistics S.A. 
ul. Równoległa 4A, 02-235 Warsaw 
Ph.: +48 (22) 737 75 75 
e-mail: office@suus.com, www.suus.com 
 
KRS Entry No.: 0000328793 (District Court of the Capitol City of Warsaw in Warsaw, 
13th Commercial Division of the National Court Register),  
NIP Tax ID No.: PL1230993241, share capital of PLN 693 000, fully paid. 
We operate in line with the General Terms and Conditions 
for Forwarding Services of ROHLIG SUUS Logistics S.A. available at www.suus.com/gct 

 

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. 

          
Spedytor Morski 

Miejsce pracy: Warszawa Raków 
 

Zakres obowiązków: 

 Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów firmy poprzez przyjmowanie i sprawną realizację zleceń 
dotyczących przesyłek morskich LCL w eksporcie i w imporcie, 

 Utrzymywanie i rozwój współpracy z podwykonawcami firmy, 

 Realizacja założeń budżetowych, 

 Budowanie długofalowej współpracy z przewoźnikami, optymalizacja kosztów, 

 Dbanie o wysoką jakość usług transportowych oferowanych Klientom. 

Oczekiwania: 

 Wykształcenie wyższe,  
 1-2 lata doświadczenia w spedycji morskiej, 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

 Biegła obsługa programu EXCEL, 

 Bardzo dobra znajomość rynku transportowego oraz zagadnień związanych z frachtem morskim, 

 Znajomość procedur celnych, 

 Bardzo dobra organizacja pracy, 

 Lojalność. 

Proponujemy: 

 Realizowanie ambitnych zadań w innowacyjnej organizacji, 

 Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, 

 Stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę, 

 Możliwość realizacji zawodowej, szkoleń oraz dalszego rozwoju w ramach organizacji, 

 Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, 

dofinansowanie do wypoczynku, ubezpieczenie grupowe i inne). 
 Młody zespół i dobrą atmosferę. 

 

Zapraszamy do aplikowania: Aplikuj 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=31bd15be56f1480f9a2c1cf8fcd5bb72

