
 

Spedytor Międzynarodowy i Krajowy 

Portuno Sp. z o.o. jest spółką ukierunkowaną na stały rozwój w branży TSL – transport, 

spedycja oraz logistyka. Wyróżnia nas młody, dynamiczny i rozrastający się zespół, który może 

poszczycić się dużym doświadczeniem oraz wiedzą w tej dziedzinie. Wykazujemy się elastycznością 

oraz sprytem w rozwiązywaniu wszelakich problemów co przyczynia się do szybkości i skuteczności 

działania. Najważniejsze dla nas jest zaufanie naszych Kontrahentów. Oferując rozwiązania oparte na 

potrzebach i priorytetach Klientów, skupiamy się na optymalizacji wydatków logistycznych i staramy 

się budować partnerskie relacje biznesowe. 

Jedną z głównych zasad naszej działalności jest indywidualne podejście do każdego Kontrahenta. 

Nasza oferta składa się ze spedycji drogowej oraz kolejowej, międzynarodowej oraz krajowej, jednak 

wraz z biegiem czasu i rozwojem firmy z podniesioną głową wkroczymy na morze i w niebieskie 

przestworza. Po przedstawieniu szczegółowego zapytania, przygotowujemy ofertę specjalną z 

wyceną dostaw niestandardowych i usług dodatkowych, z wzięciem pod uwagę wszystkich 

czynników. Nasz Klient może też zawsze liczyć na konsultacje i doradztwo logistyczne. 

Obsługujemy busy do 3,5 tony, jak i tiry. 

Obowiązki: 

planowanie i ustalanie tras, optymalizowanie kosztów; 

nadzór nad przebiegiem trasy i pracy kierowców; 

monitorowanie zleceń na trasie; 

kontakt z klientem zagranicznym; 

dbałość o jakość i terminowość dostaw; 

poszukiwanie i pozyskiwanie kontrahentów z Europy;  

rozbudowywanie sieci podwykonawców; 

budowanie długofalowych relacji z klientami oraz podwykonawcami; 

optymalizacja kosztów spedycyjnych; 

Oferujemy: 

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę na zasadzie B2B; 

wynagrodzenie w systemie podstawa + premia uzależniona od osiąganych wyników; 

możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach spółki; 

przyjazną atmosferę; 

pracę w młodym zespole w rozwijającej się firmie; 

Wymagania: 

znajomość specyfiki rynku oraz przepisów i regulacji w zakresie transportu i spedycji; 

konieczna znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym; 

komunikatywność, umiejętności negocjacyjne, umiejętność pracy w zespole; 

umiejętność budowania stałych relacji z klientami oraz podwykonawcami; 

odpowiedzialność 

, samodzielność i umiejętności analityczne; 

umiejętność pracy pod presją czasu, podejmowania szybkich decyzji 

 

Termin składania aplikacji: Nie istnieje. Prowadzimy otwartą rekrutację. 

CV prosimy kierować na adres: p.nowak@portuno.eu 

Miejsce pracy: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa 


