
 
OFERTA NR 1: 
 
Obecnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 
Specjalista ds. Obsługi Klienta z j. niemieckim 
Miejsce pracy: Legnica 
Nr ref.: NIEM/043/VPE 
 
Opis stanowiska 
• Przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji od klienta; 
• Przyjmowanie i rejestrowanie korekt od klienta; 
• Kontakt z klientem w sprawie wyjaśniania korekt; 
• Windykacja klienta; 
• Wystawianie faktur na klienta; 
 
Wymagania 
• Gotowość do pracy na terenie Bielan Wrocławskich przez 3-4 miesiące, od września praca w 
Legnicy ze wzgledu na relokację działu. 
• Znajomość jęz. niemieckiego w stopniu dobrym (kontakt z klientem telefoniczny oraz mailowy); 
• Doświadczenie w pracy o charakterze biurowo-administracyjnym; 
• Pro-klienckie podejście; 
• Wysoki poziom dyspozycyjności; 
• Mile widziane zainteresowanie branżą TSL; 
 
Oferta 
• Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 
• Pakiet socjalny (karta Multisport, prywatna opieka medyczna); 
• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA NR 2: 
 
 
Obecnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 
Dyspozytor Transportu Międzynarodowego 
Miejsce pracy: Legnica, Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski) 
Nr ref.: DYS/043/VPE 
 
Opis stanowiska 
• planowanie ładunków całopojazdowych 
• nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu transportowego;  
• przygotowanie raportów; 
• wprowadzenie danych do systemu; 
 
Wymagania 
• gotowość do pracy na terenie Bielan Wrocławskich przez 3-4 miesiące z docelowym miejscem 
pracy w Legnicy 
• minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;  
• mile widziana znajomość programu TRANS;  
• dbałość o jakość dostaw; 



• komunikatywna znajomość języka angielskiego 
• komunikatywność i umiejętność podejmowania szybkich decyzji; 
• umiejętność pracy pod presją czasu;  
• dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz;  
 
Oferta 
• pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 
• zatrudnienie za pośrednictwem Manpower z możliwością bezpośredniego zatrudnienia przez 
klienta;  
• możliwość rozwoju w ramach struktury firmy;  
• możliwość skorzystania z pakietu socjalnego(Karta Multisport, prywatna opieka medyczna, 
ubezpieczenie grupowe PZU); 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na: 
boleslawiec.zgorzelecka@manpower.pl 
Lub kontakt telefoniczny: 696 023 420  
 
 
 
Z góry dziękujemy za pomoc !  
 
 
Pozdrawiam Serdecznie 
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