Logistyka to nie tylko systemy, łańcuchy dostaw czy zwyczajna infrastruktura. To zróżnicowany zespół ludzi, którzy przenoszą swoje pasje i angażują sie w misję
UPS.
UPS Global Business Services wykracza poza fizyczne normy wysyłkowe. Budujemy relacje z klientami poprzez nasze codzienne wsparcie, by zapewnić im
satysfakcję oraz wysoką jakość naszych usług.
Do naszego Centrum UPS Global Business Services obecnie poszukujemy:

Administrator z językiem norweskim
zmiana nocna
Miejsce pracy: Łódź
Praca administratora z językiem norweskim polega między innymi na:

Nadawaniu odpowiednich kodów celnych;

Przygotowywaniu dokumentów celnych;

Kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w języku obcym;

Pracach administracyjnych;

Wsparciu innych procesów w dziale.
Wymagania:

Dobra znajomość w mowie i piśmie języka norweskiego lub szwedzkiego;

Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Dobra organizacja pracy;

Gotowość do pracy w godzinach nocnych.

Firma UPS wierzy, że osoba z potencjałem może się nauczyć wszystkiego, dlatego nie oczekujemy od Ciebie doświadczenia. Kluczowe
są dla nas Twoje możliwości rozwoju, osobowość, odpowiedzialność i otwartość na nowe wyzwania.
Oferujemy:













Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
Ubezpieczenie na życie;
Plan emerytalny;
Prywatną opiekę medyczną;
Specjalny program wdrożeniowy dla nowych pracowników;
Dofinansowanie do karty Multisport;
Cotygodniową dostawę świeżych owoców;
Bibliotekę pracowniczą oraz wypożyczalnię gier;
Pracę w nowoczesnym biurowcu w ścisłym centrum miasta;
Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku;
Wykorzystanie języka obcego w codziennych kontaktach z klientami zagranicznymi;
Miłą i przyjazną atmosferę w pracy, sprzyjającą rozwojowi pozazawodowemu i aktywnej działalności w wielu organizacjach i
komitetach, np. Charity.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do UPS (Pracodawca), akceptujesz Politykę prywatności dla kandydatów UPS.
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