
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN. Zajmuje się hurtową sprzedażą paliw płynnych,

m.in.: benzyny, gazu LPG, olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus oraz gazu ziemnego. Dzięki

odpowiedzialnie prowadzonemu biznesowi oraz atrakcyjnej ofercie spółka jest solidnym partnerem, z którym warto

budować długofalowe relacje handlowe. ORLEN Paliwa jest Wyłącznym Organizatorem Programów Paliwa BAQ i QGAZ

oraz Organizatorem Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus.

Dostarczając najwyższej jakości paliwa, napędzamy przyszłość. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko

Opiekun klienta (logistyk)

Numer ref.: OPL/01/2017

Miejsce pracy: Płock, woj. mazowieckie

Ważne do: 28-02-2017

Do zadań pracownika będzie należało między innymi:

• wykształcenia wyższego ( preferowany kierunek: logistyka),

• doświadczenia na podobnym stanowisku  powyżej 1 roku,

• znajomości pakietu MS Office ( w tym MS Excel),

• umiejętności analitycznego myślenia i planowania,

• zaangażowania, sumienności , rzetelności, odpowiedzialności,

• precyzji i dokładności w działaniu,

• umiejętności pracy w stresie i pod presją czasu,

• umiejętności pracy w zespole.

Od kandydatów oczekujemy:

• terminowa organizacja dostaw paliw płynnych poprzez tworzenie planów realizacji zamówień przy wykorzystaniu dostępnych środków transportu i narzędzi 

logistycznych,

• efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami w postaci kierowców i floty pojazdów własnych oraz przewoźników zewnętrznych przeznaczonych do realizacji 

dostaw,

• kontakty z Klientami w ramach realizowanych zamówień paliw płynnych,

• monitorowanie procesu realizacji dostaw na podległym terenie,

• rozwiązywanie bieżących problemów związanych z realizacją zamówień,

• bieżące wprowadzanie korekt planów dostaw

• optymalizacja kosztu transportu paliw.

• pracę w dynamicznej i inspirującej organizacji, posiadającej pozycję lidera rynkowego.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną aplikacji zawierających CV

i list motywacyjny (w tytule prosimy umieścić nr referencyjny ogłoszenia) na adres e-mail rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926, z późn. zm.)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN Paliwa

Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, 36-145 Widełka 869, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie

w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo

ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi

Oferujemy:


