
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Grupa Geis to niemiecka firma logistyczna istniejąca na rynku od ponad 20 lat zapewniająca 

kompleksowe rozwiązania w dziedzinie transportu. Jesteśmy jedną z wiodących firm 

transportowych i logistycznych w Europie Środkowej. 

Jesteśmy na etapie bardzo intensywnego rozwoju, dlatego aktualnie do działu sprzedaży 

poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

 
 

Asystent/ Asystentka Działu Sprzedaży  
 

 
Miejsce pracy: Oddział Nowa Wieś Wrocławska ul. Ryszarda Chomicza 13 C (Prologis Park niedaleko 

Bielan Wrocławskich) , I kwartał 2018 zmiana adresu oddziału - Długołęka 

 

Jeżeli:  

pasjonuje Ciebie logistyka, wiążesz swoją przyszłość zawodową z branżą TSL i marzysz by 

pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie  

oraz  

 posiadasz doświadczenie w dziale sprzedaży i/lub i/ lub przy obsłudze klienta  

 znasz pakietu MS Office (szczególnie bardzo dobrze program Excel) 

 jesteś osobą komunikatywną i potrafisz budować dobre relacji 

 bardzo dobrze organizujesz swoją pracę  

 jesteś nastawiona/y na realizację zadań i osiągania wyznaczonych celów 

 posiadasz umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków 

 masz wykształcenie minimum średnie 

 chcesz się rozwijać i uczyć nowych umiejętności  
 

to do Twoich zadań może należeć: 

 wsparcie organizacyjne pracowników Działu Sprzedaży 

 utrzymywanie dobrych relacji z najważniejszymi Klientami oddziału 

 telefoniczna obsługa Klientów w bieżących sprawach 

 przygotowywanie zestawień, raportów oraz ofert dla Klientów 

 prowadzenie korespondencji z Klientami oddziału 

 

Mamy dla Ciebie: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, praca na cały etat 

 wsparcie w procesie adaptacji zawodowej  

 pracę w przyjaznym, dynamicznym i zgranym zespole 

 możliwość uczenia się od ekspertów i poznawania branży TSL  

 zaplecze silnej, dobrze prosperującej i rozwijającej się międzynarodowej firmy. 
 

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany, prześlij do nas swoje cv, z nazwą stanowiska w tytule na adres: 
marta.rogowska@geis.pl 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). 
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