Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
to nieustannie rozwijający się port komunikacyjny położony w centralnej części Polski.
Ty też możesz przyczynić się do jego rozwoju i wziąć aktywny udział w tworzeniu jego przyszłości.
Jeśli łatwo nawiązujesz relacje i lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu jako

Młodszy Agent Obsługi Cargo
Jakie zadania na Ciebie czekają?
 organizacja i obsługa rejsów przewożących fracht,
 wystawianie oraz dostarczanie stosownych dokumentów przewozowych i celnych,
 prowadzenie korespondencji dotyczącej obsługi frachtu.
Wystarczy, że posiadasz:
 wykształcenie minimum średnie, studia w toku – mile widziane na kierunku logistyka lub pokrewne,
 umiejętność obsługi komputera,
 znajomość języka angielskiego,
 doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy, a Twoje
mocne strony to skrupulatność i sumienność,
 oraz jesteś dyspozycyjny (praca w systemie zmianowym).
Miło, jeśli posiadasz również:
 znajomość zagadnień związanych z transportem, logistyką,
 znajomość zagadnień związanych z obrotem towarowym z zagranicą.
Jeśli interesuje Cię logistyka i poznawanie coraz nowszych rozwiązań?
Nie wahaj się! Dołącz do naszego zespołu.
Mamy dla Ciebie:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie cennego doświadczenia,
 opiekę medyczną z możliwością zakupu pakietów dla rodzin,
 dofinansowanie kart sportowych,
 ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze.
Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem horyzontów i poszybowaniem w kierunku nowych wyzwań,
prześlij swoje CV oraz list motywacyjny:
 pocztą na adres:
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35 , 94-328 Łódź
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Młodszy Agent Obsługi Cargo”
lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@airport.lodz.pl
z dopiskiem w tytule maila „Dotyczy naboru na stanowisko – Młodszy Agent Obsługi Cargo”
lub
 w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Młodszy Agent Obsługi
Cargo”.

do dnia 31 sierpnia 2020 roku

nie później, gdyż po tym terminie Twoja aplikacja nie będzie rozpatrywana.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne.
O dokładnym terminie poinformujemy Ciebie osobiście.
Pamiętaj, aby dokumenty aplikacyjne zawierały poniższą klauzulę:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Młodszego Agenta Obsługi Cargo. Jednocześnie oświadczam, że
podanie przeze mnie danych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne
i dla mnie korzystne”.

