
 

 

 

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI 

LAUDE SMART INTERMODAL S.A. 

  

Laude Smart Intermodal S.A. to firma, która od ponad 10 lat z powodzeniem działa na 
rynku usług transportowych i logistycznych, jest jedną z najprężniej rozwijających się firm w 
tym sektorze, stawiającą sobie za cel osiągnięcie pozycji lidera na rynku transportu i 
logistyki, oferując swym Klientom pełne profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji 
projektu. 
Więcej informacji na temat LAUDE można pozyskać na stronie internetowej www.laude.pl 

W związku z prężnym rozwojem firmy poszukujemy pracownika do pracy w naszym oddziale 
w Zamościu na stanowisku SPECJALISTA DS. LOGISTYKI, do którego zadań należeć będzie: 

• Kompletowanie informacji, planowanie i kontrola przebiegu ruchu drogowego i 
kolejowego w terminalu przeładunkowym zlokalizowanym w Zamościu 

• Optymalizacja procesu planowania transportu, podejmowanie inicjatyw 
usprawniania procesów zachodzących w terminalu  

• Monitoring procesu dostaw towarów do terminala i niezwłoczne podejmowanie 
działań korygujących w przypadku stwierdzenia odchyleń 

• Operacyjny kontakt z działami transportu samochodowego i kolejowego oraz 
pracownikami terminala w zakresie planowania prac przeładunkowych 

• Nadzorowanie pracy zespołu 
• Profesjonalna obsługa kluczowych klientów 
• Dbanie o przestrzeganie obowiązujących procedur 
• Koordynowanie właściwego obiegu dokumentów 
• Koordynowanie procesów zatrudnienia 
• Kontrola procesów przepływu towarów 
• Wspieranie działalności administracyjnej wszystkich działów firmy 

 

http://www.laude.pl/


Wymagania:  

• Dyspozycyjność 
• Wykształcenie wyższe (preferowane studia kierunkowe) 
• Znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym 
• Znajomość MS Excel 
• Punktualność, obowiązkowość i odpowiedzialność 
• Samodzielność w działaniu 
• Umiejętność innowacyjnego myślenia 
• Zaangażowanie w wykonywane obowiązki 
• Umiejętność rozwiązywania problemów 
• Umiejętność określania priorytetów, praca pod presją czasu 

Zapewniamy: 

▪ Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników 
▪ Narzędzia niezbędne do sprawnej i wygodnej pracy 
▪ Pracę w dynamicznym zespole 
▪ Nieustanny rozwój i inspirację do kreatywnego działania  

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy  anna.brzozozowska@laude.pl z adnotacją w 
tytule maila „Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. logistyki” 

  

W treści CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 
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