CP Trade Energia i Gaz Sp. z o.o.
CP Trade Energia i Gaz Sp. z o.o. jest uznanym polskim dostawcą rozwiązań i urządzeń dla przemysłu
energetycznego, wydobycia, przesyłu oraz magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego. CP Trade
Energia i Gaz Sp. z o.o jest spółką wchodzącą w skład Grupy Handlowej CP Trade. Mocnym atutem
Grupy Handlowej CP Trade jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra. Stawiamy na ludzi
ambitnych, chcących na dłużej związać się z branżą automatyki przemysłowej, a także rozwijać się i
wykorzystywać swoją wiedzę w handlu, logistyce i doradztwie dla naszych Klientów.

LOGISTYK
Miejsce pracy: Kraków lub Tarnów
Region: małopolski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za udział w procesach logistycznych,
przygotowywanie zapytań i ofert, prowadzenie dokumentacji dot. zamówień, przetargów i procesu
sprzedaży, kontakt z dostawcami i klientami firmy.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie, preferowane techniczne;
Dobra znajomość pakietu MS Office;
Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
Dobra organizacja czasu pracy, dokładność w działaniu;
Motywacja do pracy.

Dodatkowym atutem będzie znajomość programu ENOVA lub innego programu księgowohandlowego.
W zamian za zaangażowanie oferujemy:
•

Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

•

Pracę w młodym, ambitnym zespole, dynamicznie rozwijającej się firmy;

•

Atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie podstawowe plus przejrzysty system premiowy
oraz dodatkowe Benefity np. karta Multisport;

•

Możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV ) na adres: rekrutacja@cptrade.pl W
tytule w e-maila prosimy zamieścić: LOGISTYK
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
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)).”

