Po 100 latach działalności firma UPS, która zaczynała od
rozwożenia wiadomości rowerami, obecnie jest
największą zintegrowaną firmą kurierską na Świecie,
świadczącą usługi w ponad 220 krajach
oraz zatrudniającą ponad 400 tysięcy osób.
Stuletnie doświadczenie uczyniło UPS synonimem
niezawodności, uczciwości, stabilności finansowej
i elastyczności w zmieniających się czasach.
Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Po prostu robimy to, co
obiecujemy, gdyż w ten sposób zdobywamy zaufanie
naszych klientów!

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 wysylkowe. 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 j. niderlandzkim
(praca od środy do niedzieli)
Wrocław
Wymagania:
 Dobrej znajomości języka angielskiego oraz bardzo dobrej znajomości języka niderlandzkiego w mowie i piśmie;
 Dobrej organizacja pracy i umiejętności pracy pod presją czasu;
 Dobrej znajomości pakietu MS Office w szczególności programu Microsoft Excel;
 Umiejętności pracy w zespole;
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:


Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku



Miłą i przyjazną atmosferę w pracy, sprzyjającą rozwojowi pozazawodowemu i aktywnej działalności w wielu
organizacjach firmy



Ubezpieczenie na życie, opiekę medyczną, plan emerytalny oraz dofinansowanie do karty Multisport



Wykorzystanie języka obcego w codziennych kontaktach z klientami zagranicznymi.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV:
rekrutacjawroclaw@ups.com
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez spółkę UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o. w siedzibą we Wroclawiu ul. Gen. Józefa
Bema 2, 50-265 Wrocław moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich
poprawiania.
UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
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