Awilux Polska sp. z o.o., sp.k. wiodący producent okien, drzwi i systemów przesuwnych w technologii
aluminium i PVC, obecny na rynku od 2006 roku, poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
Miejsce pracy: Leszno
Zakres zadań:
• organizacja zadań transportowych,
• planowanie tras przewozów i przestrzeni ładunkowej,
• przygotowywanie i kontrolowanie dokumentacji transportowej,
• budowanie pozytywnych relacji z klientami polskimi i zagranicznymi, poprzez stały kontakt
telefoniczny i mailowy,
• kontakt z kierowcami, awizowanie dostaw,
• optymalizacja procesów transportowych oraz gospodarki opakowaniami,
• pomoc w bieżącej pracy działu.
Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie,
• doświadczenie w branży TSL,
• komunikatywna znajomość języka niemieckiego zarówno w mowie, jak i w piśmie,
• dobra znajomość obsługi komputera (w tym MS Office),
• umiejętność pracy w zespole,
• punktualność, odpowiedzialność, kultura osobista, zaangażowanie,
• dobra organizacja czasu pracy,
• komunikatywność,
• znajomość języka angielskiego bądź francuskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• umowa o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• stabilne zatrudnienie w intensywnie rozwijającej się firmie,
• możliwość pozyskania nowej wiedzy i rozszerzenia swoich umiejętności,
• możliwość zakupu produktów firmy do użytku własnego w cenach preferencyjnych,
• możliwość ubezpieczenia grupowego oraz pakietu prywatnej opieki medycznej,
• pracę w zgranym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby odnajdujące się w opisie wymagań zachęcamy do składania dokumentów (CV wraz z poniższą
zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31.01.2020r. na
adres: rekrutacja@awilux.pl z dopiskiem „TSL”.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do
realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez firmę AWILUX Polska sp. z o.o.
sp.k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz 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).

