
CP Trade Sp. z o.o.  

CP Trade jest uznanym polskim dostawcą rozwiązań dla przemysłu oraz dystrybutorem materiałów     
i aparatury przemysłowej. CP Trade jest spółką dominującą  Grupy Handlowej CP Trade. Mocnym 

atutem Grupy Handlowej CP Trade jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra.  

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:  

Specjalista ds. obsługi import-eksport 
(w Dziale Zakupów Zagranicznych) 

 

Miejsce pracy: Kraków 

Region: małopolski 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę kontrahentów zagranicznych, 
przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do importu i eksportu towarów oraz prowadzenie 
wybranych zagadnień z zakresu procedur celnych.  
 
 
Wymagania: 
 

• Średnie; preferowane ekonomiczne, handel zagraniczny, 

• Mile widziana wiedza z zakresu handlu zagranicznego oraz prawa celnego , 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (w mowie 
 i piśmie), 

• Dobra znajomość pakietu MS Office, 

• Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność. 
 

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zagadnień związanych z księgowością w obrocie 
zagranicznym i/lub programu ENOVA 

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 
• Atrakcyjne warunki pracy, karta Benefit; 
• Pracę w młodym, ambitnym zespole, dynamicznie rozwijającej się firmy; 
• Kompleksowe przygotowanie do Pracy na proponowanym stanowisku; 
• Przyjazną atmosferę. 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: 
rekrutacja@cptrade.pl W tytule w e-maila prosimy zamieścić: SPECJALISTA DS. OBSŁUGI IMPORT-
EKSPORT 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

mailto:rekrutacja@cptrade.pl


W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) 

 


