
 

 

 

SPEDYTOR 
MIĘDZYNARODOWY 

 

Miejsce pracy: 

Oddział: 

Numer referencyjny: 

Raben Transport Sp. z o.o. 

Legnica 

 

DS/BW/09/16 

Twoją rolą będzie: 
Jeśli spełniasz 
następujące wymagania: 

W zamian za Twoje 
zaangażowanie oferujemy: 

 opieka nad dedykowanym 

portfelem strategicznych 

klientów 

 budowanie długofalowych, 

partnerskich relacji 

w kontaktach z klientem 

 organizacja i bieżąca obsługa 

zleceń transportowych 

całopojazdowych 

w przewozach 

międzynarodowych 

 koordynacja i nadzór nad 

terminową realizacją zleceń 

 kontrola dokumentacji 

spedycyjnej 

 poszukiwanie podwykonawców 

na giełdach transportowych 

 

 

 min. 2 letnie doświadczenie na 

analogicznym stanowisku 

 dobra znajomość zagadnień 

spedycyjnych 

 bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego lub niemieckiego 

 umiejętność pracy w zespole 

 komunikatywność oraz 

umiejętność budowania relacji 

i pracy w zróżnicowanym 

zespole współpracowników 

 ukierunkowanie na realizację 

celów 

 umiejętność podejmowania 

szybkich i trafnych decyzji 

 znajomość lokalnego rynku 

przewoźników będzie atutem 

 

 możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia 

w międzynarodowej firmie, 

która jest liderem na rynku 

 stabilne zatrudnienie w ramach 

umowy o pracę 

 pracę w młodym, dynamicznym 

zespole w nowocześnie 

zarządzanej firmie 

 atrakcyjny, terminowy system 

wynagradzania 

 szeroki pakiet świadczeń 

dodatkowych w ramach ZFŚS 

 

APLIKUJ 

Grupa Raben respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru  skóry, 

płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i 

umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w aplikacji na ofertę pracy przez spółki powiązane kapitałowo i organizacyjnie ze spółką 

ogłaszającą rekrutację w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.” 

Niniejszym informujemy, iż administratorem danych osobowych jest spółka ogłaszająca rekrutację. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby 

aktualnych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki, informujemy, że dana spółka będzie administratorem danych osobowych. Pełne nazwy 

spółek oraz ich siedziby znajdzie Pan/Pani na stronie www.raben-group.com. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania albo 

usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

www.raben-group.com 

http://www.raben-group.com/

