
 
 

Loginex Sp. z o.o. 

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działająca w sektorze logistyki, świadczącą 

usługi transportu i spedycji. 

 

Zajmujemy się procesami logistycznymi w całej Europie i na świecie. 

 

W firmie Loginex wierzymy, że to pracownicy stanowią wykładnię efektywnego 

wykorzystania posiadanego potencjału floty - narzędzi naszej pracy. To ich kompetencje - 

doświadczenie i wynikająca z niego, daleko idąca zdolność przewidywania, umiejętność 

podejmowania trafnych decyzji, stanowią bezpośredni fundament obustronnego sukcesu. 

  
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Młodszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży 

Miejsce pracy: Warszawa, Katowice 

 

Twój zakres obowiązków:  

• Aktywne pozyskiwanie klientów na usługi spedycyjne i transportowe 

• Przygotowywanie ofert handlowych 

• Realizacja planów sprzedażowych i opieka nad klientem 

• Współpraca z działami operacyjnymi firmy w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów 

 

Nasze wymagania:  

• Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej/telefonicznej B2B (znajomość branży TSL-mile widziane), 

• Minimum dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca komunikację  

z klientami - znajomość innych j. obcych będzie dodatkowym atutem, 

• Bardzo dobra obsługa programów z pakietu MS Office, 

• Mile widziane zainteresowanie rynkiem usług logistycznych w transporcie morskim, lotniczym, 

kolejowym i drogowym, 

• Rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym skuteczne budowanie relacji biznesowych. 



 

 

 

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:  

• chcesz pracować w biurze o wysokim standardzie w świetnej lokalizacji, 

• dobra atmosfera w pracy wśród młodego zespołu jest dla Ciebie istotna, 

• lubisz uprawiać sport, a dofinansowanie do karty Multi-Sport będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, 

• cenisz sobie pracę, która jest pełna wyzwań,  

• lubisz rozpoczynać pracę od pysznej kawy, 

• czasem potrzebujesz się odprężyć na imprezach firmowych 😊, 

• chciałbyś / chciałabyś być zatrudniony/a  na umowę o pracę bądź umowę B2B. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@loginex.pl 

 

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Prosimy w CV dołączyć aktualną zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (RODO).’’ 


