www.BIRDki.pl
Jesteśmy nowo powstałą firmą w branży TSL. Od połowy roku 2017 przedmiotem działalności firmy jest
międzynarodowy i krajowy transport towarów. Obecnie specjalizujemy się w transporcie towarów
pojazdami o DMC do 3,5 tony.
Nasze doświadczenie oraz posiadany nowoczesny tabor pojazdów, sprawiają, iż jesteśmy firmą, która
sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym Klientom. Jakość i szybkość realizacji zamówienia
to nasza domena. Naszym priorytetem jest zadowolony klient.
W firmie zostały wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania związane z IT oraz telematyką pojazdów.
Obecnie jesteśmy w trakcie certyfikacji ISO 28000 oraz uzyskujemy pozwolenia i pozostałe certyfikaty
pozwalające poszerzyć świadczone usługi o pojazdy ciężarowe i działalność spedycyjną.
BIRDki AUTO TRANSPORT, to miejsce dla ludzi, którzy mają doświadczenie i chęć budowania nowej firmy w
branży TSL, wyznaczającej wysokie standardy jakości pracy jak i obsługi klientów.
Dynamiczny rozwój firmy BIRDki AUTO TRANSPORT, stwarza nowe możliwości podjęcia pracy.
Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Spedytor Międzynarodowy
MIEJSCE PRACY
Nowa Ruda, województwo dolnośląskie

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nadzór nad realizacją operacji transportowych i spedycyjnych
Organizacja transportu drogowego na terenie Europy
Budowanie relacji i utrzymywanie długofalowej współpracy z obecnymi klientami i podwykonawcami
Budowanie prawidłowych relacji z kierowcami
Aktywne pozyskiwanie zleceń
Monitoring obsługiwanych zleceń transportowych oraz dbałość o terminową ich realizację
Nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentów
Realizowanie założeń budżetowych
Aktywne uczestnictwo w rozwoju firmy

WYMAGANIA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w zarządzaniu zleceniami transportowymi
Bardzo dobra znajomość rynku usług spedycyjno-transportowych (znajomość giełd transportowych
TimoCom, Trans.eu, TeleRoute)
Zdolności analityczne
Zaangażowanie w powierzone obowiązki, odpowiedzialność
Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu
Umiejętności pracy w zespole
Zdolności negocjacyjne – komunikatywność – łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Oczekujemy wysokiej motywacji na osiąganie wyznaczonych celów i nastawienie na sukces
Dyspozycyjność
Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
Kierunkowe wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stabilne zatrudnienie w intensywnie rozwijającej się międzynarodowej organizacji
Pracę w młodym i dynamicznym zespole
Atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i rezultatów
pracy, system premiowy
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Dodatkowe ubezpieczenie z opieką medyczną oraz rodzinnym assistance
Dofinansowanie kursów i szkoleń
Dopłata do dojazdów do pracy powyżej 50 km
Możliwość rozwoju i szybkiego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach programu rozwoju
Działu Spedycji BIRDki AUTO TRANSPORT.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
biuro@birdki.pl
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULE I ZGODY
Do oferty prosimy dołączyć deklarację: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIRDki AUTO
TRANSPORT Andrzej Ptaszek, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby obecnej i przyszłych
rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu, iż wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek
skierowany do Administratora danych osobowych”. Administratorem danych jest BIRDki AUTO TRANSPORT Andrzej Ptaszek
z siedzibą w 57-402 Nowa Ruda ul. Kłodzka 24e.

