TEAM LEADER FTL
Stawiamy na partnerskie wartości takie, jak: zaangażowanie, odpowiedzialność i zaufanie,
którymi kierujemy się w relacjach biznesowych. Są one fundamentami naszej kultury
organizacyjnej.
W DONE! Deliveries tworzymy inspirujące miejsce pracy – DOŁĄCZ DO NAS!

WAŻNE, BYŚ JUŻ MIAŁ
• minimum 2 letnie doświadczenie
w zarządzaniu działem FTL

ODPOWIADASZ ZA
• przygotowanie strategii w zakresie

ZYSKUJESZ
• kompleksowy onboarding

oferty dla podwykonawców
• wynagrodzenie na poziomie:

• minimum 2 letnie doświadczenie

• pozyskiwanie nowych i utrzymanie

5000-8000 zł netto

w zakresie stałej współpracy

dostawców usług transportowych

(zależne od doświadczenia

z przewoźnikami

w obszarze FTL

i umiejętności)

• znajomość branży TSL i rynku
przewoźników międzynarodowych

• budowa floty i usług w oparciu
o podwykonawców kontraktowych

• beneﬁty pozapłacowe (Mulitsport,
opieka medyczna i wiele innych)

oraz kontrahentów
• współtworzenie i dbanie
• wysokie umiejętności negocjacyjne
• odpowiedzialność za optymalizację
kosztów
• samodzielność oraz skrupulatność
w działaniu zespołowym

o rozwój działu FTL
• realizacja założonych planów
sprzedażowych w zakresie usług FTL
• efektywna współpraca z innymi działami
ﬁrmy, w celu dostarczenia odpowiedniej

• możliwość współpracy z doświadczoną
kadrą, otwartą na dzielenie się wiedzą
• merytoryczne wsparcie m.in.
od działów: marketingu, IT i analiz
• możliwość awansu i wsparcie rozwoju
zawodowego

obsługi dla klientów
• zatrudnienie w ﬁrmie,

• znajomość języka angielskiego

bez korporacyjnej sztywności
• unikalną atmosferę i kulturę
organizacyjną opartą o wzajemny
szacunek

ODSAPNIJ OD KORPO ;)
APLIKUJ
Miejsce pracy: Andrychów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z trzema poniższymi klauzulami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wynikające z Kodeksu Pracy i odrębnych ustaw na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Treść klauzul może być zawarta bezpośrednio na aplikacji bądź w treści e-maila.
Administratorem danych jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Batorego 35,
34-120 Andrychów. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

www.donedeliveries.com/kariera

