Kroll Ontrack jest światowym liderem w dziedzinie odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer
forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i
Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych oraz dostarczania elektronicznych środków dowodowych. W
strukturach Kroll Ontrack działa również, największe poza Stanami Zjednoczonymi, centrum rozwoju
oprogramowania.
W związku z intensywnym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Przesyłek
Miejsce pracy: Katowice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę przesyłek wychodzących i przychodzących
zgodnie z wymaganiami klienta oraz wymogami prawnymi.
OBOWIĄZKI:








Przygotowywanie oraz dbanie o poprawność dokumentów związanych z obsługą przesyłek wychodzących i
przychodzących,
Współpraca z Urzędem Celno-Skarbowym, klientami końcowymi oraz innymi działami firmy,
Prowadzenie rejestrów i archiwizacja dokumentów,
Przyjmowanie oraz wprowadzanie zamówień do systemu,
Kontrolowanie stanów magazynowych i zamawianie towaru,
Dbanie o jakość i terminowość odbiorów/dostaw,
Pomoc w codziennych pracach działu.

WYMAGANIA:









Wykształcenie średnie lub wyższe,
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
Znajomość obsługi komputera i programów MS Office,
Dokładność i odpowiedzialność,
Dobra organizacja czasu pracy,
Wysoka motywacja do osiągania założonych celów, entuzjazm i zaangażowanie,
Chęć zdobywania nowej wiedzy i poszerzania umiejętności,



Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne.

OFERUJEMY:






Pracę w młodym zespole firmy będącej światowym liderem w swojej branży,
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,
Komfortowe warunki pracy,
Atrakcyjne benefit – prywatna opieka medyczna (Medicover) i Multisport,
Dobra kawa, słodkie poniedziałki i firmowe lunche co tydzień!

Jeżeli to praca dla Ciebie prześlij nam swoje dokumenty w postaci CV i listu motywacyjnego w języku angielskim,
opatrzone klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
praca@krollontrack.pl
Więcej szczegółów o naszej firmie znajduje się na stronach: www.krollontrack.pl ;
Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.
883.

