SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA TSL
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!

SZUKAMY OSÓB
• Dobrze znających język angielski

ZADANIA
• Organizacja spedycji krajowej
i zagranicznej

• Pomysłowych, kreatywnych
i odpowiedzialnych - cenimy
indywidualizm
• Pozytywnie nastawionych do życia -

z Klientami/Przewoźnikami
• Nadzorowanie terminowości dostaw

intensywne wsparcie ze strony
Współpracowników
• Pracę w prężnie rozwijającej się ﬁrmie:
Gazele Biznesu 2016 oraz II miejsce
w Ogólnopolskim rankingu TSL

• Komunikatywnych, energicznych,

Dziennika Gazeta Prawna
• Kreowanie pozytywnego wizerunku
• Bogaty pakiet szkoleń - inwestujemy

ﬁrmy
• Potraﬁących podejmować szybkie
decyzje

zapewniamy, że dopóki nie poczujesz się

II miejsce w Małopolsce w rankingu
• Dbanie o wysoką jakość obsługi
Klientów

odważnych

• Kompleksowy onboarding –
samodzielny możesz liczyć na

• Budowanie długofalowej współpracy

wychodzimy z założenia, że uśmiechem
możemy osiągnąć więcej :)

CO ZYSKUJESZ

w rozwój naszych Pracowników
• Współpraca z innymi działami w ﬁrmie
• Zatrudnienie w kameralnej ﬁrmie,

• Mających doświadczenie lub gotowych

bez korporacyjnej sztywności

do podjęcia wyzwania
• Pracę w młodym zespole
• Ceniących możliwość rozwoju
• Spójną ścieżkę kariery z możliwością

zawodowego

awansu na managera
• Dodatkowe atuty:
• Unikalną atmosferę i kulturę

Znajomość branży TSL

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

