
 

Jesteśmy europejskim dostawcą rozwiązań dla branży handlowej.  

Do naszego zespołu poszukujemy: 

 

ASYSTENT DZIAŁU LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

Miejsce pracy: Rusiec/ k Nadarzyna 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

▪ Utrzymywanie długofalowych pozytywnych relacji z Klientami – w tym prowadzenie 

korespondencji dotyczącej warunków logistycznych 

▪ Przygotowanie raportów i zestawień ze stanów magazynowych i produkcji; 

▪ Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień i wysyłki w tym faktur; 

▪ Współpraca z innymi działami Firmy; 

▪ Systemowa obsługa zamówień klienta 

 

 

PROFIL KANDYDATA: 

▪ Wykształcenie min. średnie; 

▪ znajomość systemu MS Office 

▪ znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym 

▪ min roczne doświadczenie w pracy w Dziale Sprzedaży lub branży produkcyjno-handlowej lub 

logistyce 

▪ komunikatywność 

▪ wysoka kultura osobista 

▪ zaangażowanie 

▪ otwartość na zmiany 

▪ dobra organizacja pracy 

▪ Prawo jazdy kat. B 



 

 

OFERUJEMY: 

▪ Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

▪ Zatrudnienie na umowę o pracę  

▪ Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz system premiowania 

▪ Pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia grupowego ubezpieczenia na życie 

▪ Bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy) 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) z podaniem stanowiska w terminie 30 dni 

od daty ukazania się ogłoszenia. 

Dziękujemy z nadesłane oferty i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

                                                    Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV  

                                                            z podaniem stanowiska w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia  

 

Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o 
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w 
Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym), w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.  

 

Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o 
zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym) przez 
Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, dla celów przyszłych rekrutacji”. 

 

 


