ZATRUDNIMY
DYSPOZYTORA
Od 29 lat firma JAMOX specjalizuje się w transporcie płynnych art. spożywczych na terenie Unii Europejskiej.
Dzięki ciągłemu inwestowaniu w wysoki standard obsługi klientów i kompetencje pracowników, marka JAMOX
jest na rynku synonimem rzetelności biznesowej. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy
dyspozytorów.
Oferujemy

Pracę w młodym gronie

Komfortowe stanowisko i niezbędne narzędzia pracy

Stanowisko z możliwością rozwoju zawodowego

Miłą i sympatyczną atmosferę pracy

Zwrot kosztów dojazdu

Możliwość błyskawicznego awansu

Stabilność zatrudnienia – umowa o pracę

Uczciwe wynagrodzenie + premia uzależniona od wyników

Szybkie wypłaty - w ciągu 2 dni po miesięcznym rozliczeniu
 Partnerskie traktowanie

Oczekujemy
 Znajomość czasu pracy i jazdy kierowców
 Znajomość języka obcego ang/niemiecki
 Umiejętności planowania pracy kierowców
 Umiejętności rozdysponowywania zleceń między pracownikami
 Wykonywanie raportów ze zrealizowanych zleceń
 Przestrzeganie czasu pracy kierowców
 Sprawna obsługa komputera oraz aplikacji czy komunikatorów internetowych
 Dobra organizacja pracy, gdyż stanowisko jest dynamiczne
 Determinacja do osiągania wyznaczonych celów
 Umiejętność pracy w zespole
 Umiejętność pracy pod presją czasu

Porozmawiajmy o naszej wspólnej przyszłości
tel: 534 702 022
Jeśli chcesz podjąć wyzwanie, prześlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@jamox.eu podając w
temacie nr referencyjny KM95/2019.
Po więcej informacji na temat naszej firmy zapraszamy na naszą stronę internetową: www.jamox.eu
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r., Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)"
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 - doświadczenie w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka)
 - znajomość j. angielskiego/niemieckiego minimum na poziomie B2 (średniozaawansowany)
 - sprawna obsługa komputera oraz aplikacji czy komunikatorów internetowych
 - dobra organizacja pracy, gdyż stanowisko jest dynamiczne
 - determinacja do osiągania wyznaczonych celów
 - komunikatywność i cierpliwości gdyż praca ma charakter pośrednika
 - umiejętność pracy w zespole
 - umiejętność pracy pod presją czasu
 - mile widziana znajomość francuskiego/holenderskiego

OBOWIĄZKI:
- pozyskiwanie nowych oraz obsługa bieżących klientów firmy
- prowadzenie rozmów telefonicznych oraz korespondencji mailowej
- monitorowanie przebiegu oraz obsługa zleceń
- realizacja założonych celów
- dbanie o wysoką jakość usług transportowych oferowanym klientom
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