
Asystent/ka ds. Transportu 
DSV ISS 

 Taśmowa 10, Mokotów, Warszawa 

Warszawa, mazowieckie 

 

Twój zakres obowiązków 

 Nauka i realizacja fragmentów procesów spedycyjnych w Globalnych Łańcuchach Dostaw. 

 Zbieranie, procesowanie i kontrola poprawności danych dotyczących frachtu 

morskiego/frachtu lotniczego lub innych. 

 Zapewnianie poprawności informacji w systemach w określonych ramach czasowych. 

 Współpraca i komunikacja z oddziałami firmy oraz zewnętrznymi klientami z całego świata – 

zależnie od rodzaju wykonywanych obowiązków. 

Nasze wymagania 

 Chcesz, żebyśmy pokazali Ci wszystko od początku, masz chęć do nauki i rozwoju, 

 Chcesz, żebyś od pierwszego dnia był pod życzliwą opieką Buddiego, swojego Lidera i całego 

Zespołu, 

 Komunikatywnie znasz język angielski, 

 Angażujesz się w to co robisz i lubisz pracę z danymi, 

 Cechuje Cię sumienność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania, 

 Umiesz grać zespołowo, dobrze dogadujesz się z ludźmi, 

 Chcesz współtworzyć kulturę innowacyjności i mieć przez to wpływ na większą całość, 

 Wykazujesz się inicjatywą i proaktywnym podejściem. 

To oferujemy 

 Umowa o pracę bez okresu próbnego. 

 Benefity, m.in. prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenia, dodatki 

okolicznościowe 

 Bezpłatne lekcje Business English i realne możliwości wykorzystywania tego języka w 

codziennej pracy 

 Możliwość rozwoju w wybranym kierunku dzięki m.in. ścieżkom rozwoju, szkoleniom, 

projektom cross-funkcyjnym, awansom i promocjom międzydziałowym 

 Kompleksowy program wdrożeniowy dostosowany do specyfiki działu i stanowiska. 

 Przyjazne warunki pracy, work-life-balance 

 Nowoczesne biuro na Mokotowie (ok. 15 minut od stacji Metro Wilanowska), a w nim m.in. 

ergonomiczne miejsca pracy, kantyna, siłownia 

 Możliwość udziału w evencie „Speed up your career” (11 sierpnia 2022), na którym poznasz 

lepiej naszą firmę i przyszłych Przełożonych. Sprawdzisz się w różnych zadaniach, wspólnie 

zjemy lunch i odpowiemy na nawet najbardziej zaskakujące pytania o DSV 

 Benefity 
 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-ka-ds-transportu-warszawa,oferta,1001988421?s=2feb10e4&searchId=faa043f0-1879-11ed-bb82-03e334d2edbb#map-frame


 dofinansowanie nauki języków 

 ubezpieczenie na życie 

 siłownia w biurze 

 paczki świąteczne 

 inicjatywy dobroczynne 

 nowoczesne i ergonomiczne eko-biuro 

 parking rowerowy 

 firmowa kantyna 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-ka-ds-transportu-

warszawa,oferta,1001988421?s=2feb10e4&searchId=faa043f0-1879-11ed-bb82-

03e334d2edbb 
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