
Ilość ofert 

pracy od 

grudnia 

2016

data 

ukazania 

się 

ogłoszen

ia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutują

ca (jeśli 

podano)

nazwa stanowiska kierunek obowiązki wymagania firma zatrudniająca 

jeśli podano/miejsce 

zatrudnienia

35. 02.01.2017 www.praca.pl Heisterkam

p Transport 

Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kadr i Płac technik 

ekonomista 

kompleksowa obsługa 

kadrowo-płacowa,  

prowadzenie akt oraz 

dokumentacji pracowniczej 

związanej ze stosunkiem 

pracy, rozliczanie umów 

cywilno- prawnych,  

rozliczanie czasu pracy 

pracowników, naliczanie 

wynagrodzeń, sporządzanie 

list płac oraz ,      

prowadzenie dokumentacji 

ubezpieczeniowej, 

sporządzanie deklaracji ZUS, 

PIT oraz wymaganych 

przepisami sprawozdań do 

US, GUS oraz 

PEFRON, wystawianie 

wymaganych przepisami 

dokumentów oraz 

zaświadczeń dla 

pracowników, monitorowanie 

zmian w przepisach prawa 

pracy, prawa podatkowego 

oraz ubezpieczeń 

społecznych, sporządzanie 

raportów oraz zestawień na 

wykształcenie średnie, mile widziane 

wyższe (preferowane kierunki: finanse, 

ekonomia etc.), znajomość programu 

kadrowo-płacowego Symfonia oraz 

Płatnik, bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego i/lub języka niemieckiego, 

bardzo dobra znajomość pakietu MS 

Office (w szczególności Excel), 

odpowiedzialność, sumienność oraz 

wysoka kultura osobista, wsparcie 

managementu; miedzy innymi pomoc w 

optymalizacji procesów i procedur HR, 

znajomość aktualnych przepisów z 

zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych oraz zasad naliczania 

wynagrodzeń,

36. 03.01.2017 www.praca.pl cpl.jobs Księgowy z biegłą 

znajomością języka 

angielskiego/niemieckieg

o

technik 

ekonomista 

Odpowiedzialność  za 

konkretny obszar księgowości 

(księga główna, środki trwałe, 

dział należności, dział 

zobowiązań), Udział w 

projektach usprawniających 

procesy księgowe, 

Wspieranie teamu w 

codziennych zadaniach

Biegła znajomość języka angielskiego, 

obra znajomość drugiego języka obcego, 

podstawowa znajomość systemu 

Windows i pakietu MS Office, 

dokładność, dobra organizacja pracy, 

umiejętność pracy w zespole

Szczecin

PRACA DLA NASZYCH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/


37. 3.01.2017 www.praca.pl hays f. 

rekrutacyjn

a

specjalista ds.. Logistyki technik logistyk Od idealnego kandydata oczekujemy 

doświadczenia zawodowego w obszarze 

logistyki/zakupów w międzynarodowej 

firmie produkcyjnej, praktycznej 

znajomości pakietu MS Office, 

znajomości procesów 

logistycznych/zakupowych, 

komunikatywnej znajomości języka 

angielskiego. Firma oferuje możliwość 

rozwoju zawodowego, uczestniczenia w 

międzynarodowych projektach
38. 3.01.2017 www.praca.pl cpl.jobs Księgowy/księgowa ze 

znajomością języków 

obcych

technik 

ekonomista 

Realizacja zadań z działu 

księgowości (Księga 

Główna/Raportowanie) 

zgodnie ze standardami firmy; 

usprawnianie procesów 

księgowania. 

Doświadczenie w Dziale księgowości; 

najomość języka angielskiego poziom C1 

(warunek konieczny); znajomość innego 

języka:niemiecki/francuski/rumuński/ukrai

ński na poziomie, minimum B1/B2; 

umiejętność analitycznego myślenia; 

preferowanie wykształcenie wyższe 

kierunkowe (finanse, ekonomia); szybkie 

dostosowywanie się do nowych 

warunków; chęć rozwoju własnych 

kwalifikacji.

39. 5.01.2017 www.praca.pl Analityk ds. inwentaryzacji 

środków trwałych

technik 

ekonomista 

Przeprowadzanie procesu 

inwentaryzacji środków 

trwałych, znakowanie i 

prowadzenie ewidencji 

środków trwałych, praca na 

systemach służących do 

ewidencji i inwentaryzacji 

środków trwałych, 

przygotowywanie raportów, 

dokumentacji, zestawień, 

rozliczeń, wsparcie 

użytkowników w zakresie 

zarządzania środkami 

trwałymi, Inicjowanie 

usprawnień w zakresie 

zarządzania środkami 

trwałymi

Praktyczna znajomość zasad 

rachunkowości szczególnie dotyczących 

środków trwałych, prawo jazdy kategorii 

B, znajomość specyfiki wyposażenia 

technicznego działalności handlowej, 

biegła obsługa MS Office ( zwłaszcza 

Excel ), komunikatywna znajomość języka 

angielskiego, 

Tesco

40. 5.01.2017 www.pracuj.pl koordynator zamówień w 

centrum logistycznym

technik logistyk przyjmowanie i 

koordynowanie 

napływających zamówień 

transportowych, nadzór nad 

obiegiem dokumentacji, 

prowadzenie raportów 

dostaw, współpraca z 

niemieckim oddziałem firmy 

przy realizacji zleceń.  

min. wykształcenie średnie -  logistyka lub 

pokrewne, bardzo dobra znajomość j. 

niemieckiego  (min. B2) - znajomość 

dodatkowego języka będzie atutem, 

Randstad

http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/


41. 5.01.2017 www.pracuj.pl młodszy spedytor 

międzynarodowy

technik logistyk Optima logistics Group

42. 5.01.2017 www.pracuj.pl doradca klienta technik 

ekonomista 

Obsługa i doradzanie 

klientom w zakresie 

produktów finansowych

Expander Doradca Finansowy

43. 5.01.2017 www.pracuj.pl asystent spedytora 

międzynarodowego

technik logistyk Nadzór oraz koordynacja 

pracy pojazdów; bieżące 

utrzymywanie i rozwijanie 

kontaktów biznesowych z 

firmami transportowymi; 

koordynacja i nadzór nad 

terminową realizacją zleceń.

Dobra organizacja czasu pracy; bardzo 

dobra znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego; umiejętność pracy pod 

presją czasu; zdolność samodzielnego 

podejmowania decyzji oraz rozwiązywania 

problemów.

Nordsped

44. 9.01.2017 www.praca.pl headhunters marketing manager technik 

organizacji 

reklamy

kreowanie polityki 

marketingowej firmy i nadzór 

nad jej realizacją , 

odpowiedzialność za 

ustalanie, prowadzenie i 

realizację rocznego budżetu 

marketingowego, 

opracowywanie planów 

marketingowych nowych 

produktów, tała współpraca z 

grafikami i działem 

handlowym, organizacja 

udziału firmy w targach 

branżowych

Oczekujemy bardzo dobrej znajomości 

zagadnień związanych z marketingiem 

tradycyjnym i marketingiem internetowym 

oraz umiejętności wykorzystania narzędzi 

marketingowych w praktyce, bardzo 

dobrej znajomości języka angielskiego w 

mowie i w piśmie, kreatywności i 

inicjatywy, odporności na stres, 

samodzielności w działaniu i determinacji 

w realizacji celów, 

Szczecin

45. www.praca.pl koordynator zamówień w 

centrum logistycznym

technik logistyk przyjmowanie i 

koordynowanie 

napływających zamówień 

transportowych, nadzór nad 

obiegiem dokumentacji, 

prowadzenie raportów 

dostaw, współpraca z 

niemieckim oddziałem firmy 

przy realizacji zleceń.  

min. wykształcenie średnie -  logistyka lub 

pokrewne, bardzo dobra znajomość j. 

niemieckiego  (min. B2) - znajomość 

dodatkowego języka będzie atutem

46. 10.01.2017 www.praca.pl IDEA HR 

doradztwo 

personalne

spedytor międzynar technik logistyk Budowanie relacji i rozwijanie 

współpracy z klientami oraz 

przewoźnikami, kompleksowa 

obsługa zleceń 

transportowych, terminowe, 

rzetelne prowadzenie 

transportów, koordynacja 

całego przebiegu zleceń, 

Wykształcenie minimum średnie, 

doświadczenia na podobnym stanowisku 

w transporcie lądowym, komunikatywna 

znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego, znajomość pakietu 

Microsoft Office , odporność na stres i 

umiejętność pracy pod presją czasu

Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/


47. 11.01.2017 www.pracuj.pl logistyk technik logistyk Kontrola realizacji 

zaplanowanych zleceń i 

odbiorów, dbanie o jakość i 

terminowość dostaw, 

wprowadzanie danych do 

systemu, współpraca z 

magazynami oraz kierowcami 

w obrębie firmy

Chęć rozwoju w obszarze logistyki 

magazynowej, wcześniejsze 

doświadczenie w dziale logistycznym, 

eksportu, importu bądź spedycji mile 

widziane, dobra znajomość języka 

niemieckiego lub angielskiego, bardzo 

dobre zdolności analityczne i 

planistyczne, dynamizm w działaniu i 

umiejętność pracy pod presją czasu

Szczecin - BELIANI GmbH 

to międzynarodowa firma z 

segmentu e-commerce 

działająca m.in. w 

Szwajcarii, Niemczech, 

Austrii, Wielkiej Brytanii, 

Polsce i Francji i innych 

krajach Europy. Naszym 

klientom oferujemy 

wysokiej jakości meble do 

domu i ogrodu. 
48. 11.01.2017 www.praca.pl Recruitmen

t & Crewing 

Agency 

“ISMIRA“ 

offers legal 

jobs on 

cruise 

ships.

Kelner / Kelnerka na 

statku pasażerskim

technik 

hotelarstwa/tech

nik obsługi 

turystycznej

Job description, Great 

opportunity to gain experience 

in the height standards 

International company, to 

discover European Capitals 

(Paris, Amsterdam, Vienna, 

Budapest and others cities), 

to earn and save money, to 

make friends from all over the 

World.

Good knowledge of English or German, 

Age starting from 18 years old, Minimum 

of 1 year of professional experience

zachodniopomorskie

49. 12.01.2017

, 6.02.2017

www.praca.pl PREZENTERA OFERTY 

TURYSTYCZNEJ

technik 

hotelarstwa/tech

nik obsługi 

turystycznej

Kompleksowa obsługa klienta 

indywidualnego.

znajomość geografii świata oraz 

zagadnień turystyki zagranicznej, 

komunikatywność i umiejętność pracy w 

zespole, mile widziana znajomość języka 

angielskiego lub niemieckiego, mile 

widziana znajomość systemu 

rezerwacyjnego Merlin.

Itaka Szczecin

50. 13.01.2017 www.pracuj.pl SEKRETARKA/SEKRET

ARZ

technik 

ekonomista 

Praca obejmuje: obsługę 

sekretariatu, uczestnictwo w 

spotkaniach Zarządu i 

sporządzanie protokołów, 

organizację wyjazdów 

służbowych dla Zarządu i 

pracowników, nadzór nad 

prawidłowym obiegiem 

dokumentów oraz ich 

archiwizowanie., itp.

Dobra znajomość j. angielskiego w mowie 

i piśmie, bardzo dobra znajomość pakietu 

MS Office (w szczególności Power Point), 

umiejętność pracy pod presją czasu.

DB Port Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/


51. 19.01.2017 www.pracuj.pl logistyk koordynowanie prawidłowej i 

terminowej realizacji zleceń 

transportowych, dbanie o 

wysoką jakość realizowanych 

zleceń, optymalizacja kosztów 

transportu, monitoring pracy 

kierowców, rozwiązywanie 

bieżących problemów 

związanych z realizowanymi 

zleceniami, prowadzenie 

dokumentacji związanej z 

obszarem działania, w tym 

ewidencji realizowanych 

zleceń, bieżąca kontrola 

stanu floty. 

wykształcenie min. średnie (preferowane 

z zakresu logistyki), doświadczenie w 

pracy w dziale logistyki/dystrybucji, 

wiedza z zakresu transportu drogowego, 

rozliczania czasu pracy kierowców, 

umiejętność obsługi programów pakietu 

MS Office, w szczególności Excel, 

umiejętność planowania oraz bardzo 

dobre umiejętności analityczne, 

komunikatywność i umiejętność 

współpracy w zespole, umiejętność 

szybkiego rozwiązywania problemów i 

podejmowania decyzji, prawo jazdy kat. 

B. (mile widziane prawo jazdy kat. C).

Szczecin

52. 19.01.2017

, 6.02.2017

www.pracuj.pl HR 

najwyższej 

jakości, 

Investors 

in People

dyspozytor technik logistyk koordynacja pracy kurierów i 

podwykonawców 

(przeprowadzanie 

codziennych odpraw i ocen 

jakości pracy), kontrola 

poprawności przepływu 

zgłaszanych zleceń, 

przekazywanie zleceń 

kurierom, zapewnienie 

płynności i terminowości 

procesu odbioru i 

dostarczania przesyłek 

wykształcenia min. Średniego, bardzo 

dobrej obsługi komputera, dobrej 

znajomości topografii miasta, czynnego 

prawa jazdy kat. B, umiejętności 

analitycznych, dobrej organizacji pracy, 

odporności na stres

Międzynarodowa firma 

kurierska ze Szczecina

53. 23.01.2017 

06.03.2017

www.pracuj.pl Specjalista ds.Turystyki technik 

hotelarstwa/tech

nik obsługi 

turystycznej

bezpośrednia, telefoniczna i e-

mailowa obsługa Klienta, 

obsługa kasy fiskalnej, ktywny 

udział w procesie sprzedaży 

oferty Neckermann - 

dokonywanie czynności 

administracyjnych związanych 

z sfinalizowaniem zakupu 

imprezy turystycznej, aktywna 

promocja i sprzedaż 

dostępnej oferty obcej (inni 

TO, bilety lotnicze, bilety 

autokarowe, ubezpieczenia, 

inne), uczestnictwo w 

przedsięwzięciach 

organizowanych przez 

Neckermann np. promocje, 

targi, study tour, dbałość o 

właściwy wygląd biura, jego 

witryny oraz ogólnego 

wizerunku,

Powinieneś mieć doświadczenie w pracy 

z podobnym zakresem obowiązków, 

chcielibyśmy abyś miał wykształcenie 

kierunkowe (turystyka, geografia), musisz 

znać geografię ogólną świata, powinieneś 

dobrze radzić sobie z pakietem MS Office 

(szczególnie Excel i Word), niezbędne do 

Twojej pracy będzie swobodne 

porozumiewanie się w języku angielskim i 

lub niemieckim, a jeśli znasz systemy 

rezerwacyjne używane w pracy w biurze 

podróży a także techniki sprzedaży- 

jesteś idealnym przyszłym Pracownikiem 

:)

Neckermann podróże, 

Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


54. 23.01.2017 www.pracuj.pl pracownik 

administracyjno-biurowy z 

podstawowym 

j.niemieckim

technik 

ekonomista 

administracja zamówień, 

wprowadzanie danych do 

systemu, dbałość o poprawny 

obieg dokumentów oraz 

bieżące wsparcie działu, 

podstawowa znajomość j. niemieckiego 

(min. poziom A2), dobra znajomość j. 

angielskiego - warunek konieczny, 

znajomość obsługi pakietu MS Office

Szczecin

55. 23.01.2017 www.pracuj.pl asystent/asystentka biura technik 

ekonomista 

Sprawne administrowanie 

biurem i recepcją, Obsługę 

korespondencji przychodzącej 

i wychodzącej oraz połączeń 

telefonicznych, Obsługę gości 

firmy, Efektywny przepływ 

informacji i dokumentów w 

firmie, adzór nad salami 

konferencyjnymi, ich wynajem 

oraz zapewnienie logistyki 

spotkań, Zamawianie 

artykułów biurowych i 

spożywczych, Pomoc w 

realizacji zadań zlecanych 

przez inne działy, Wsparcie 

działu handlowego w zakresie 

przygotowania ofert 

handlowych (PZP)

Bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego, Bardzo dobrej znajomość 

obsługi komputera, pakietu MS Office 

(Word, Excel, Outlook, PowerPoint) i 

urządzeń biurowych, Zdolności 

interpersonalnych i organizacyjnych, 

Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


56. 23.01.2017

, 6.02.2017

www.pracuj.pl Specjalista ds. Obsługi 

Dystrybucji

technik logistyk Kontrolowanie i 

monitorowanie procesów 

związanych z realizacją tras 

dostawczych od momentu 

rozpoczęcia dnia pracy przez 

dostawców firm 

zewnętrznych, aż do 

zakończenia realizacji 

wszystkich zleconych zadań, 

Kontakt z klientem w 

sytuacjach tego 

wymagających (rejestracja 

dostawy, zmiana awizacji, 

informacja o braku realizacji - 

zagrożenia realizacji, 

potwierdzenie odmowy 

przyjęcia, wyjaśnienia 

reklamacji, odbioru 

opakowań/palet), Zbieranie 

informacji dotyczących 

przebiegu realizacji tras 

dostawczych, rejestrowanie w 

systemie CGK przyczyn braku 

ich realizacji, wysyłanie 

sprawozdań i raportowanie 

„statusu realizacji tras"., Stały 

nadzór nad jakością i 

Umiejętność obsługi systemów 

informatycznych służących zarządzaniu 

dystrybują (SAP, CGK, RoadNet), 

najomość topografii zarządzanego 

obszaru, nastawienie na potrzeby klienta 

wewnętrznego i zewnętrznego

(kontakt bezpośredni, telefoniczny), 

wysoki poziom kultury osobistej i 

kompetencji interpersonalnych, 

umiejętność analitycznego myślenia 

(praca na liczbach, logiczne 

wnioskowanie), umiejętność pracy pod 

presją czasu i w stresie, zdolności 

organizacyjne, samodzielność i 

proaktywność w działaniu.

Pepsico, Szczecin

57. 24.01.2017 

28.02.2017 

www.praca.pl Dyspozytork/ka w 

międzynarodowym 

przewozie rzeczy

technik logistyk Osoba zatrudniona na tym 

stanowisku będzie 

odpowiedzialna za efektywną 

realizację zleceń klienta oraz 

optymalne wykorzystane 

naszej floty. W związku z tym 

będzie pozostawać w 

częstym kontakcie z naszymi 

klientami i kierowcami.

dobrej znajomości, w mowie i piśmie, 

języka niemieckiego i/lub angielskiego, 

zdolności organizacyjnych oraz dobrej 

znajomości Pakietu MS-Office,, 

elastyczności, odporności na stres oraz 

niezawodności, zorientowania na klienta 

oraz wyniki.

Heisterkamp transport

58. 24.01.2017 www.praca.pl Asystent Spedycji Krajowej technik logistyk Wsparcie działu spedycji 

krajowej, Współpraca z 

podwykonawcami, 

Współpraca z klientami w 

zakresie realizacji zleceń, 

Weryfikacja dokumentów 

klienta oraz przewoźnika, 

Prace administracyjne 

(również w wewnętrznym 

systemie telematycznym)

Zapał do pracy i nastawienie na sukces, 

Odporność na stres, Dobra organizacja 

pracy

Dartom, Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/


59. 25.01.2017 www.praca.pl animator uatrakcyjnianie pobytu dzieci 

i wczasowiczów w Ośrodku 

Wczasowym APENA 

w Dąbkach w miesiącach 

lipiec i sierpień 2017 r., 

organizacja konkursów, zajęć 

plastycznych i rozgrywek 

sportowych na terenie 

ośrodka i plaży, 

organizowanie ognisk, 

dyskotek i wycieczek 

pieszych i autokarowych

umiejętność nawiązywania kontaktów, 

umiejętności organizacyjne oraz pracy w 

grupie, dyspozycyjność - praca w 

miesiącach lipiec - sierpień 2017

Ośrodek Wczasowy 

APENA w Dąbkach 

60. 26.01.2017 www.pracuj.pl księgowa Wprowadzaniu dokumentów 

księgowych do systemów 

księgowych, Kontakt z 

klientami pracodawcy w/s 

wyjaśnień i uzyskiwania 

informacji dotyczących 

przekazanych dokumentów., 

Współpraca i pomoc dla 

nadzorującego księgowego, 

prawdzanie poprawności 

wprowadzonych danych, 

uzgadnianie kont w systemie 

finansowo-księgowym, 

Wykonywanie innych poleceń 

przełożonego związanych z 

pracą na stanowisku 

księgowego .

Posiadasz kilkumiesięczne 

doświadczenie w dziale 

księgowości/finansowym, znasz program 

MS Office, Umiejętność pracy w zespole, 

dokładność, poczucie odpowiedzialności i 

umiejętność nadawania priorytetów – to 

Twoje cechy, Znajomość programu 

Symfonia będzie dodatkowym atutem

Szczecin, Biuro 

Rachunkowe Marta 

Frąckowiak

61. 26.01.2017 www.pracuj.pl pracownik biurowy firmy 

transportowej

technik logistyk kontrola i rozliczenia 

dokumentacji transportowej, 

przygotowywanie raportów 

zgodnie z obowiązującymi w 

firmie standardami. 

wspomaganie organizacji 

przewozów 

międzynarodowych oraz 

krajowych, przygotowywanie 

ofert oraz wycen 

transportowych

wymagana znajomość j. niemieckiego, 

mile widziana znajomość j. angielskiego, 

mile widziana znajomość giełd 

transportowych, mile widziane 

doświadczenie w transporcie 

krajowym/międzynarodowym, dobra 

organizacja czasu pracy

NEZER S&C Szczecin

http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


62. 30.01.2017 www.pracuj.pl Dyspozytor w transporcie 

międzynarodowym

technik logistyk nadzorowanie floty 

samochodowej oraz 

kierowców na trasach 

międzynarodowych, obsługa 

komputera i urządzeń 

biurowych, sporządzanie 

raportów i archiwizacja 

dokumentów

dobra znajomość języka angielskiego, 

dodatkowym atutem będzie znajomość 

języka niemieckiego lub niderlandzkiego, 

umiejętność współpracy i koordynacji 

pracy innych, umiejętność działania pod 

presją czasu, duża odporność na stres, 

znajomość regulacji prawnych 

dotyczących transportu będzie 

dodatkowym atutem, mile widziane 

wykształcenie o profilu transport-

logistyka, 

Polish Logistic Platform sp. 

z o. o. Szczecin

63. 30.01.2017 www.pracuj.pl Asystentka ds. 

Administracji i 

Koordynacji Biura

technik logistyk prace administracyjno-

biurowe: przygotowywanie 

pism, prowadzenie rejestrów, 

obsługa faktur, poczty, 

dokumentów, współpraca z 

zewnętrznymi podmiotami 

(kancelaria prawna, 

księgowość, kadry, urzędy, 

firmy ubezpieczeniowe), 

obsługa spotkań, obsługa 

przesyłek kurierskich

dobra znajomość języka angielskiego, 

obsługa komputera i programów Excel, 

Word i Acces, zdolność do szybkiego 

nabywania nowych umiejętności, bardzo 

dobra organizacja pracy własnej, dbałość 

o detale, samodzielność, umiejętność 

rozwiązywania problemów, umiejętności 

organizacyjne oraz inicjatywa w działaniu, 

wysoki poziom kultury osobistej, 

umiejętności interpersonalnych, łatwości 

komunikowania się i otwartości, 

dpowiedzialność, terminowość, 

punktualność, dokładność i 

skrupulatność, doświadczenie na 

stanowisku asystenckim ds. administracji 

będzie dodatkowym atutem

Polish Logistic Platform sp. 

z o. o. Szczecin

64. 3.02.2017 www.pracuj.pl spedytor dyspozytor technik logistyk Organizowanie przewozów 

międzynarodowych, Dbanie o 

optymalne zaplanowanie tras 

oraz wypełnienia 

samochodów, Pozyskiwanie 

nowych klientów, 

Kompleksowa obsługa klienta 

w przewozach 

międzynarodowych 

(negocjowanie stawek, 

wystawianie zleceń, obsługa 

reklamacji, dokumentacji 

transportowej)

Znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego pozwalająca na swobodną 

komunikację z klientami z całej Europy, 

Mile widziana znajomość języka 

rosyjskiego,, Wykształcenie średnie (mile 

widziane wyższe),, Min. roczne 

doświadczenie w branży TSL Znajomość 

pakietu Microsoft Office, Ukierunkowanie 

na osiągniecie wyznaczonego celu, 

Predyspozycje sprzedażowe – 

umiejętności negocjacyjne, pozyskiwania 

nowych kontrahentów, Entuzjazm, 

samodzielność oraz dokładność, 

Odporność na stres i umiejętność pracy 

pod presją czasu 

Goleniów - Fructus - 

transport i handel

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


65. 3.02.2017 www.pracuj.pl Pracownik działu 

sprzedaży (eksport)

technik 

ekonomista 

sprzedaż produktów według 

ustalonych standardów; 

przygotowywanie kalkulacji, 

ofert handlowych i umów; 

obsługa zleceń wpływających 

od klientów, dbanie o 

prawidłowe relacje z klientami 

z terenu Niemiec, bieżąca 

współpraca z 

przedstawicielami 

handlowymi działającymi na 

rynku zagranicznym;

bardzo dobrej znajomości języka 

niemieckiego; znajomości obsługi 

programu Excel; komunikatywności, 

sumienności, uczciwości, samodyscypliny 

i kreatywności; otwartości i łatwości w 

nawiązywaniu kontaktów; bardzo dobrej 

organizacji pracy; czynnego prawa jazdy 

kategorii B;

SPIN Bobko i Staniewski 

Sp. J. - 

zachodniopomorskie

66. 8.02.2017 www.pracuj.pl Junior Accountant technik 

ekonomista 

Ewidencja dowodów 

księgowych, uzgadnianie 

sald, przygotowywanie 

płatności, rozliczanie i 

księgowanie delegacji 

krajowych i zagranicznych, 

realizacja procesu windykacji 

należności od klientów firmy, 

bieżące wspieranie 

zarządzających w zakresie 

zleconych prac

Wykształcenie minimum średnie ( 

finanse, rachunkowość, ekonomia), 

minimum roczne doświadczenie na 

podobnym stanowisku, najomość 

j.angielskiego w stopniu 

komunikatywnym, bardzo dobra 

znajomość pakietu MS Office, 

umiejętność organizacji własnego czasu 

pracy i pracy pod presją czasu, 

znajomość programu Navision mile 

widziana, własna inicjatywa, dynamika w 

działaniu, nastawienie na cel i 

umiejętność współpracy z innymi 

działami, prawo jazdy Kat. B

TT-Line jest prywatną, 

zagraniczną firmą 

uprawiającą żeglugę 

promową pomiędzy 

Niemcami, Szczecin

67. 10.02.2017 www.pracuj.pl Spedytor Promowy technik logistyk Organizacja przepraw 

promowych, kontakt z partnerami 

firmy, ustalanie warunków 

handlowych z kontrahentami, 

aktywne poszukiwanie nowych 

kontrahentów, realizacja założeń 

budżetowych, budowanie 

długofalowej współpracy z 

przewoźnikami, dbanie o wysoką 

jakość usług oferowanych 

Klientom.

Minimum dwa lata doświadczenia na 

podobnym stanowisku w firmie spedycyjnej 

lub transportowej, wykształcenie średnie lub 

wyższe, bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego, bardzo dobra obsługa programu 

EXCEL, bardzo dobra organizacja pracy.

Rohling SUUS Logistics S.A - 

Szczecin.

68. 10.02.2017 www.pracuj.pl Młodszy Spedytor 

Międzynarodowy

technik logistyk Praca pod nadzorem Spedytora 

Międzynarodowego, organizacja 

transportów samochodowych, 

planowanie przewozów, 

ustalanie warunków transportu, 

aktywne poszukiwanie nowych 

klientów i firm przewozowych, 

optymalizacja kosztów 

spedycyjnych

Znajomość języka angielskiego na poziomie 

umożliwiającym swobodną komunikację, 

zaangażowanie, chęci do nauki, nastawienie 

na realizację celu, dobra organizacja czasu 

pracy, umiejętność planowania zadań, mile 

widziana znajomość innego języka obcego

Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


69. 13.02.2017 www.praca.pl Asystent Skarbca technik 

ekonomista 

Dokładne i sprawne rozliczanie i 

rejestrowanie gotówki i innych 

środków płatniczych oraz 

kontrola bilansu 

zarejestrowanych danych w 

komputerowym systemie 

rozliczania gotówki.

Wykształcenie minimum średnie, znajomość 

obsługi komputera w zakresie MS Word i MS 

Excel, doświadczenie w rozliczaniu gotówki , 

umiejętność pracy w zespole, 

odpowiedzialność, samodzielność, odporność 

na stres, zaangażowanie w pracę

Tesco - Stargard

70. 15.02.2017 www.praca.pl Asystent ds. zapasów technik logistyk Wprowadzaniu danych do 

systemu Gold zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem 

w celu wygenerowanie 

prawidłowych zamówień 

pozwalających na utrzymanie 

właściwej dostępności 

produktów w sklepie. 

Przyjmowanie dostaw, 

sortowanie, składowanie i 

przemieszczaniu towaru w 

magazynie oraz zapewnienie 

właściwej rotacji produktów w 

magazynie i chłodni

Komunikatywność i zorientowanie na wysoki 

poziom obsługi klienta, umiejętność pracy w 

zespole, odpowiedzialność, samodzielność, 

dokładność, Dobra znajomość obsługi 

komputera w zakresie MS Word i MS Excel, 

mile widziane uprawnienia do obsługi wózków 

widłow

Tesco - Stargard

71. 15.02.2017, 

14.03.2017

www.praca.pl Pracownik ds. Rozliczeń 

Spedycji

technik logistyk Bieżące wsparcie pracowników 

w zadaniach operacyjnych, 

organizacja przepływu 

dokumentacji spedycyjnej, 

kontrola dokumentacji 

transportowej, przyjmowanie i 

wystawianie faktur, prowadzenie 

korespondencji dotyczącej 

działalności spedycyjnej.

Wykształcenie min. średnie, umiejętność 

obsługi arkusza EXCEL, sumienność, 

umiejętność pracy w zespole.

Rohling SUUS Logistics S.A - 

Szczecin.

72. 15.02.2017 www.pracuj.pl order administrator with 

English

technik logistyk completing and checking order 

documentation, data input into IT 

system, matching orders with 

shipping products, being 

responsible for correct order 

realisation in the cooperation 

    good knowledge of English - min. B2

    knowledge of MS Office 

    team work spirit and good work 

organization

    experience in office work will be 

appreciated

Randstad Poland - Szczecin

73. 15.02.2017 www.praca.pl Pro-staff 

Recruitment 

Agency

Animator Czasu Wolnego w 

Turystyce Zagranicznej
technik 

hotelarstwa/tech

nik obsługi 

turystycznej

Poszukujemy osób do pracy na 

stanowiska: 

    Animatorów dla dzieci

    Animatorów sportowych

    Animatorów allround

    Instruktorów fitness oraz 

instruktorów zumby

    Tancerzy, choreografów

    Osób uśmiechniętych :)

Dyspozycyjność na minimum 3 miesiące

    Znajomość języków obcych:

                    - Hiszpania i Grecja - wymagana 

jest znajomość 1 języka obcego  w stopniu 

dobrym

                    - Dominikana i Zanzibar - 

wymagana jest znajomość  dwóch języków 

obcych w stopniu bardzo dobrym (niemiecki, 

francuski, angielski, włoski, hiszpański)

    Poczucie humoru

    Entuzjazm i kreatywność

    Zdolności organizacyjne

http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
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74. 16.02.2017 www.pracuj.pl sekratarka każdy Administrowanie biurem i 

recepcją, obsługa 

korespondencji przychodzącej i 

wychodzącej oraz połączeń 

telefonicznych, obsługa gości 

firmy, efektywny przepływ 

informacji i dokumentów w 

firmie, współpraca z 

wewnętrznymi działami firmy, 

koordynowanie agendy Prezesa 

Zarządu, umawianie i 

koordynowanie spotkań według 

skali priorytetów, przygotowanie 

pism 

Wykształcenie mini średnie (mile widziane 

wyższe), bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego, bardzo dobra znajomość 

obsługi komputera, pakietu MS Office, (Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint) i urządzeń 

biurowych, zdolności interpersonalne i 

organizacyjne, kreatywność, otwartość i 

energia w działaniu.

Randstad Polska- Szczecin

75. 18.02.2017 www.praca.pl Headhunters 

Sp. z o.o. 

spedytor technik logistyk Organizacja spedycji 

międzynarodowej, planowanie i 

ustalanie warunków transportu, 

aktywne i skuteczne 

poszukiwanie nowych klientów i 

firm przewozowych

Wykształcenie średnie/ wyższe, znajomość 

języka angielskiego - poziom 

średniozaawansowany, mile widziana 

znajomość j niemieckiego, hiszpańskiego,  

dobra znajomość obsługi komputera, 

Zzajomość giełd transportowych, 

komunikatywność, odporność na stres, 

asertywność, umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność negocjacji

Szczecin

76. 18.02.2017 www.pracuj.pl spedytor krajowy technik logistyk Organizowanie całego cyklu 

usługi spedycyjno-przewozowej 

w zakresie drogowych 

przewozów krajowych. 

Utrzymywanie i rozwój 

współpracy z klientami i 

podwykonawcami. Prowadzenie 

dokumentacji operacyjnej. 

Kontrola kosztów przewozów i 

prowadzenie rozliczeń z 

klientami. Współpraca z 

Oddziałami DSV na terenie 

kraju.

Dołącz do nas jeśli…masz doświadczenie 

zawodowe w spedycji, znasz lokalny rynek 

spedycji, w praktyce znasz program MS 

Excel, jesteś osobą odpowiedzialną i 

zaangażowaną w wykonywane obowiązki, 

potrafisz dobrze organizować swoją pracę, 

także pod presją czasu, umiesz efektywnie się 

komunikować i współpracować w zespole.

DSV Szczecin

77. 22.02.2017 www.pracuj.pl Opiekun kienta ds. wakacji technik obsługi 

turystycznej

Będziesz sprzedawał i pomagał 

w realizacji wakacyjnych marzeń 

Klientów w naszym salonie 

firmowym, bezpośrednio i przez 

telefon. Troszczył się o naszego 

Klienta, pomagał mu zarówno 

przed, jak i w trakcie wyjazdu. Po 

powrocie, chętnie nawiążesz 

ponowny kontakt, aby w 

przyszłości znowu pomóc w 

realizacji kolejnych wakacyjnych 

marzeń.

Fascynują Cię wyjazdy i podróże? Łatwo 

przychodzi Ci rozmowa na tematy ciepłe i 

wakacyjne? Lubisz ludzi? Masz optymistyczne 

nastawienie do świata? Masz w sobie energię 

południowca? Marzy Ci się podróżowanie za 

bezcen, ze zniżką, po kosztach…? Myślisz o 

zagranicznych szkoleniach i możliwości 

zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego w oparciu o umowę o pracę? 

Swoim zaangażowaniem potrafisz docenić 

pracodawcę wysokich lotów? Przyjemnością 

będzie dla Ciebie spełnianie wakacyjnych 

marzeń klientów? Przyda Ci się dobra 

znajomość obsługi komputera w zakresie MS 

Office. Dodatkowym atutem będzie 

doświadczenie w pracy w biurze podróży. 

Rainbow Tours - Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
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78. 22.02.2017 www.pracuj.pl Spedytor Przesyłek 

Kurierskich - Specjalista ds. 

Rozliczeń

technik logistyk Obowiązki: nadzorowanie i 

pomoc w pracy kurierów, 

kontrola prawidłowości 

oznakowania przesyłek i nadzór 

nad ich prawidłowym 

dostarczaniem,  wprowadzanie 

danych o przesyłkach do 

systemu komputerowego, 

bieżąca telefoniczna, mailowa i 

bezpośrednia obsługa Klientów, 

rozliczanie kurierów z 

wykonanycej pracy, 

fakturowanie,  prowadzenie kasy 

filii windykacja należności.

umiejętność współpracy w zespole, 

komunikatywność i łatwość podejmowania 

decyzji, skrupulatność i dokładność w pracy, 

umiejętności obsługi sprzętu biurowego, 

dobra znajomość obsługi komputera, w tym 

pakietu MS Office (w szczególności Excel), 

mile widziane doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku w firmie kurierskiej.

General Logistics Systems - 

Kliniska Wielkie

79. 23.02.2017 

(aktualne od 

9 stycznia)

www.praca.pl Headhunters 

Sp. z o.o. 

marketing manager technik 

organizacji 

reklamy

kreowanie polityki 

marketingowej firmy i nadzór 

nad jej realizacją , 

odpowiedzialność za 

ustalanie, prowadzenie i 

realizację rocznego budżetu 

marketingowego, 

opracowywanie planów 

marketingowych nowych 

produktów, tała współpraca z 

grafikami i działem 

handlowym, organizacja 

udziału firmy w targach 

branżowych

Oczekujemy bardzo dobrej znajomości 

zagadnień związanych z marketingiem 

tradycyjnym i marketingiem internetowym 

oraz umiejętności wykorzystania narzędzi 

marketingowych w praktyce, bardzo 

dobrej znajomości języka angielskiego w 

mowie i w piśmie, kreatywności i 

inicjatywy, odporności na stres, 

samodzielności w działaniu i determinacji 

w realizacji celów, 

Szczecin

80. 24.02.2017 www.praca.pl Asystent ds. Kontroli 

Finansów

technik 

ekonomista 

Kontrola wydatków techników 

oraz pracowników biurowych; 

Rozliczanie pracowników na 

podstawie elektronicznych 

formularzy oraz programu 

SAVIOM;  Weryfikacja 

poprawności wprowadzonych 

danych o wydatkach do 

systemów elektronicznych i 

zestawień; Księgowanie 

wydatków pracowników w 

programie NAVISION; 

Sporządzanie not korygujących i 

obciążeniowych, a także 

zestawień finansowych; Stały 

kontakt z technikami, PM, SM – 

wyjaśnianie nieścisłości 

dotyczących rozliczeń 

finansowych; Archiwizacja 

dokumentów (faktur, rachunków, 

rozliczeń, etc.);

Pierwsze doświadczenie w dziale 

finansów/księgowym; Wykształcenie 

kierunkowe (finanse/księgowość) będzie 

dużym atutem; Bardzo dobra znajomość 

języka angielskiego (warunek konieczny); 

Dobra znajomość pakietu MS Office; Prawo 

jazdy kat. B; Bardzo dobra organizacja czasu 

pracy; Umiejętność pracy z rutynowymi 

obowiązkami; Samodzielność i kreatywność w 

działaniu.

Global Wind Service jest 

jedną z największych firm w 

Europie, oferującą instalację i 

serwis turbin wiatrowych na 

całym świecie. Dzięki 

właściwym ludziom, 

odpowiednim narzędziom i 

pełnej elastyczności dbamy o 

to, by zapewnić Klientom 

najlepsze rozwiązania o 

najwyższej jakości - 

zachodniopomorskie

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/


81. 7.03.2017 www.praca.pl Młodszy Specjalista ds. 

Zamówień

technik logistyk Osoba zatrudniona na tym 

stanowisku będzie 

odpowiedzialna za: poprawne 

działanie systemu SAP; analizę 

przewidywań sprzedaży oraz 

sprzedaży; zapewnienie 

poprawności generowanych 

zamówień przez system SAP; 

automatyzację procesów 

systemowych SAP; tworzenie 

oraz cykliczną pracę z raportami, 

ścisła współpraca z 

wewnętrznymi oraz 

międzynarodowymi działami 

NETTO; realizację zadań z 

zachowaniem procedur i 

przepisów obowiązujących w 

NETTO; wykonanie innych 

poleceń przełożonego, 

związanych z wykonywaną 

pracą.

znajomość podstaw logistyki; obsługa 

komputera w zakresie MS Office oraz 

programów wewnętrznych; znajomość 

systemów SAP będzie dodatkowym atutem; 

umiejętność prowadzenia dialogu; 

dokładność;  logiczne, analityczne i 

perspektywiczne myślenie; samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność; 

systematyczność i dobra organizacja pracy; 

dobra znajomość języka angielskiego; 

doświadczenie w handlu detalicznym lub 

logistyce będzie dodatkowym atutem, 

umiejętność pracy w zespole; wykształcenie 

minimum średnie.

Netto, Motaniec k. Szczecina

82. 7.03.2017 www.praca.pl Analityk Dostaw technik logistyk Osoba zatrudniona na tym 

stanowisku będzie 

odpowiedzialna za: analizę 

rotacji asortymentu oraz 

sprzedaży poszczególnych 

produktów; utrzymanie 

wskaźnika rotacji stanów 

magazynowych poniżej 

określonego poziomu; 

utrzymywanie stałej dostępności 

towarów do dystrybucji; 

obniżanie ilości 

zainwestowanych środków w 

produkty poprzez 

minimalizowanie stoków 

magazynowych; współpracę z 

Działem Zakupów oraz z 

Centrum Logistycznym w celu 

optymalizacji przepływu towarów 

przez magazyny centralne; 

monitorowanie stanów 

magazynowych; monitorowanie 

terminów przydatności do 

spożycia w magazynach; 

współpracę z dostawcami; 

zapewnienie poprawności 

zamówień generowanych przez 

system SAP F&R; realizację 

zadań z zachowaniem procedur i 

znajomość podstaw logistyki; obsługa 

komputera w zakresie MS Office oraz 

programów wewnętrznych; znajomość 

systemów SAP będzie dodatkowym atutem; 

umiejętność prowadzenia dialogu; 

dokładność;  logiczne, analityczne i 

perspektywiczne myślenie; samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność; 

systematyczność i dobra organizacja pracy; 

dobra znajomość języka angielskiego; 

doświadczenie w handlu detalicznym lub 

logistyce będzie dodatkowym atutem, 

umiejętność pracy w zespole; wykształcenie 

minimum średnie.

Netto, Motaniec k. Szczecina

http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/


83. 10.03.2017 www.pracuj.pl Impel 

Business 

Solutions

Młodszy Specjalista ds. 

Kadr 

technik 

ekonomista 

Do obowiązków osoby 

zatrudnionej na tym stanowisku 

należeć będzie: obsługa 

kadrowa pracowników 

(sporządzanie umów, aneksów), 

wprowadzanie danych 

niezbędnych do przygotowania 

listy płac, zakładanie i 

prowadzenie akt osobowych, 

przygotowanie raportów, analiz i 

zestawień odnośnie spraw 

kadrowych, bieżące wsparcie 

kadry menadżerskiej w zakresie 

prawa pracy i doradztwa 

personalnego, wykonywanie 

innych zadań zapewniających 

prawidłowy obieg dokumentów w 

firmie. 

wykształcenia min. średniego mile widziani 

absolwenci ZZL/PR/ADM, umiejętności 

obsługi pakietu MS Office (szczególnie 

program Excel, Word), gotowości do nauki i 

nastawienia na rozwój, umiejętności 

analitycznego myślenia i wyciągania 

wniosków, sumienności, dobrej organizacji 

pracy i samodzielności, komunikatywności i 

umiejętności pracy w zespole, dokładności i 

umiejętności pracy pod presją czasu, 

doświadczenia w pracy w obszarze 

kadrowym, dodatkowym atutem będzie 

znajomość programów klasy ERP

Szczecin

84. 1.03.2017 www.pracuj.pl Randstad 

Polska

Grafik technik organizacji 

reklamy

praca w Artwork Management 

System, tworzenie grafiki w 

postaci tekstu i ilustracji w 

programie InDesign (związane z 

instrukcjami użytkowania 

produktów), tworzenie grafiki na 

etykiety bez wcześniejszych 

projektów, tworzenie grafiki na 

opakowania do sprzedaży w 

oparciu o wcześniej 

przygotowane projekty projekty, 

uczestnictwo w procesach 

doskonalenia tworzenia instrukcji 

użytkowania produktów.

1-2 lata doświadczenia w pracy w programach 

InDesign i/lub Illustrator, dobra znajomość j. 

angielskiego, umiejętność organizacji własnej 

pracy, zdolność do wdrażania zmian i 

ulepszeń

Szczcin

85. 15.03.2017 www.praca.pl Pracownik Działu 

Księgowości

technik 

ekonomista 

księgowanie wpłat od klientów, 

dekretację i ewidencję księgową 

dokumentów,  dokonywanie 

płatności, prowadzenie spraw 

administracyjnych, wsparcie 

działu księgowego w bieżących 

pracach

bardzo dobra znajomość języka niemieckiego 

lub angielskiego (weryfikowana w trakcie 

procesu rekrutacji), wykształcenie średnie lub 

wyższe (mile widziane kierunkowe),  dobra 

organizacja pracy własnej, samodzielność, 

dokładność i odpowiedzialność

Szczecin - BELIANI GmbH 

to międzynarodowa firma z 

segmentu e-commerce 

działająca m.in. w 

Szwajcarii, Niemczech, 

Austrii, Wielkiej Brytanii, 

Polsce i Francji i innych 

krajach Europy. Naszym 

klientom oferujemy 

wysokiej jakości meble do 

domu i ogrodu. 

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/


86. 15.03.2017 www.pracuj.pl JUNIOR MARKETING 

SPECIALIST 

technik organizacji 

reklamy

konfiguracja promocji dla gier, 

konfiguracja promocji 

bezpośrednich za pomocą 

nowoczesnych technologii (np. 

push notyfikacji), codzienna gra 

we wszystkie aplikacje Huuuge 

Games, monitorowanie 

poprawności tworzonych kreacji 

na potrzeby kampanii, 

gromadzenie danych 

dotyczących wyników kampanii 

promocyjnych, aktywności 

użytkowników w oparciu o 

gotowe rozwiązania, 

proponowanie zmian w obszarze 

narzędzi i realizowanych 

kampanii. 

podstawowa znajomość obsługi pakietu MS 

Office: Word, Excel, drobiazgowość, 

dokładność i logiczne myślenie, wysoka 

motywacja do pracy, szybka przyswajalność 

wiedzy, sumienność i odpowiedzialność, 

doskonałe zdolności komunikacyjne.

Huuuge Games, dynamicznie 

rozwijający się developer i 

wydawca innowacyjnych gier 

typu Free-to-Play na platformy 

mobilne. Na rynku istnieje od 

2002 roku. Jego misją jest 

tworzenie najlepszych gier 

społecznościowych.

87. 16.03.2017 www.praca.pl Headhunters Księgowa/ Księgowy technik 

ekonomista 

sprawdzanie pod względem 

formalno-rachunkowym 

dokumentów finansowo-

księgowych, wprowadzanie 

dokumentów do systemu 

księgowego, windykacja 

należności, potwierdzanie i 

uzgadnianie sald z 

kontrahentami, księgowanie 

wyciągów bankowych, faktur, 

dokumentów magazynowych 

oraz list płac, prowadzenie kasy 

spółki, uzgadnianie ewidencji z 

kontami księgi głównej, 

przygotowywanie danych do 

sprawozdań

wykształcenie o kierunku: rachunkowość lub 

pokrewne, doświadczenie w pełnej 

księgowości, znajomość zagadnień kadrowo-

płacowych, znajomość zagadnień ustawy o 

rachunkowości, znajomość zagadnień CIT 

oraz VAT, znajomość programu OPTIMA, 

znajomość programu PŁATNIK

Szczecin

88. 21.03.2017 www.pracuj.pl Regionalny Kierownik 

Operacyjny Region 

Północ/Region Południe

technik obsługi 

turystycznej

Zapewnienie wszystkim 

podległym punktom sprzedaży 

wysokiego poziomu obsługi, 

Podnoszenie poziomu 

sprzedaży, Prezentacja oferty, 

szkolenia w zakresie produktu i 

systemów, Szkolenie w zakresie 

zakładania rezerwacji, Analiza 

standardów firmy, Współpraca z 

naszymi partnerami

Minimum roczne doświadczenie w branży 

turystycznej, Doświadczenie w obsłudze 

klientów i w sprzedaży bezpośredniej, 

Praktyczna znajomość systemów 

rezerwacyjnych, w szczególności MERLIN X, 

Wykształcenie minimum średnie (mile 

widziane wyższe kierunkowe), Wysoka kultura 

osobista, komunikatywność i nastawienie n a 

pracę z ludźmi, Silna motywacja i orientacja 

na realizację celów sprzedaży, Dobra 

organizacja pracy i systematyczność, Silna 

wewnętrzna motywacja, pasja w działaniu 

oraz nastawienie na realizację wyznaczonych 

celów, Umiejętność obsługi programów z 

pakietu MS Office, Prawo jazdy kat. B

My Travel Sp. z o.o. – spółka 

działająca w branży 

turystycznej, właściciel i 

Franczyzodawca sieci biur 

podróży MY TRAVEL

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/


89. 22.03.2017 www.pracuj.pl Młodszy Spedytor 

Międzynarodowy

technik logistyk Praca pod nadzorem Spedytora 

Międzynarodowego, organizacja 

transportów samochodowych, 

planowanie przewozów, 

ustalanie warunków transportu, 

aktywne poszukiwanie nowych 

klientów i firm przewozowych, 

optymalizacja kosztów 

spedycyjnych

Znajomość języka angielskiego na poziomie 

umożliwiającym swobodną komunikację, 

zaangażowanie, chęci do nauki, nastawienie 

na realizację celu, dobra organizacja czasu 

pracy, umiejętność planowania zadań, mile 

widziana znajomość innego języka obcego

Szczecin - Optima Logistics 

Group

90. 23.03.2017 www.praca.pl Pro-staff 

recruitment 

agency

Animator Czasu Wolnego technik obsługi 

turystycznej

   Poszukujemy:  animatorów dla 

dzieci,  animatorów sportowych, 

animatorów allround, 

instruktorów fitness oraz zumby 

tancerzy, choreografów oraz 

osób uśmiechniętych

Dyspozycyjność na minimum 3 miesiące, 

Komunikatywna znajomość języka 

angielskiego lub innego języka obcego, 

Poczucie humoru, Entuzjazm i kreatywność, 

Zdolności organizacyjne.

Miejsce pracy: Hiszpania 

kontynentalna, Wyspy 

Kanaryjskie, Baleary

91. 24.03.2017 www.pracuj.pl Specjalista ds. 

Marketingu

technik organizacji 

reklamy

Wsparcie rozwoju sklepu w 

Stanach Zjednoczonych i 

Kanadzie, Wsparcie działań 

marketingowych w obszarze 

social media, Pomoc przy 

wprowadzaniu nowych 

produktów do oferty partnerów 

biznesowych, Raportowanie 

wyników kampanii, Zbieranie 

danych rynkowych na potrzeby 

działu marketingu

Biegłej znajomości języka angielskiego w 

mowie i piśmie (warunek konieczny), 

Praktycznej znajomości obsługi pakietu MS 

Office,  Sprawnej obsługi komputera, 

Umiejętności logicznego myślenia i 

analizowania danych

Beliani to założony w 

Szwajcarii, międzynarodowy 

sklep online zajmujący się 

sprzedażą designerskich 

mebli.Nasze produkty 

sprzedajemy w 14 krajach 

Europy, m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Francji, 

Włoszech i wielu innych.W 

związku z rozwojem sklepu na 

rynku północno-amerykańskim 

poszukujemy kandydata na 

stanowisko:

92. 24.03.2017 www.pracuj.pl Asystent Spedytora technik logistyk Współpraca ze spedytorem w 

procesie przyjmowania zleceń 

transportowych, Pomoc w 

koordynowaniu  procesu 

transportowego zgodnie z 

potrzebami klienta, Archiwizacja 

dokumentów

Znajomości obsługi komputera, pakietu MS 

Office oraz podstawowych urządzeń 

biurowych; Komunikatywnej znajomości 

języka niemieckiego lub/ i angielskiego, 

Dyspozycyjności, dokładności, sumienności

P.U.H EXPORT IMPORT 

ADAM LIPIŃSKI

93. 28.03.2017 www.pracuj.pl logistyk/magazynier technik logistyk gospodarowanie zasobami 

magazynowymi w sklepie;  

kontrolowanie towarów w czasie 

dostaw; realizację zamówień – w 

tym przygotowanie i wydawanie 

produktów klientowi; 

zapewnienie bezpieczeństwa 

powierzonych produktów.

Czekamy na Ciebie jeśli: ubisz działać 

zespołowo; uśmiech to Twój klucz do 

budowania relacji; lubisz pracę z klientami; 

bierzesz odpowiedzialność za to co robisz; 

skrupulatność i dokładność to Twoje mocne 

strony; jesteś nastawiony na działanie, 

szukasz coraz lepszych rozwiązań. Mile 

widziane: uprawnienia na wózki widłowe.

Szczecin, ul. Struga. Leroy 

Merlin Polska, na rynku od 20 

lat, to dynamicznie rozwijająca 

się sieć sklepów budowlano- 

dekoracyjnych z branży Do It 

Yourself (DIY).  Sieć Leroy 

Merlin należy do ADEO, 

skupiającej przedsiębiorstwa, 

których ambicją jest sprawić, 

by mieszkania klientów były 

piękniejsze, bardziej 

komfortowe i bezpieczniejsze.

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


94. 29.03.2017 www.pracuj.pl Graphic Designer technik organizacji 

reklamy

Oczekujemy: doświadczenia w pracy na 

podobnym stanowisku, najlepiej w agencji 

reklamowej, nteresującego portfolio – 

najważniejsze są dokonania z branży 

reklamowej, ale jeżeli chcesz się dodatkowo 

pochwalić swoimi talentami (np. rysujesz, 

malujesz czy robisz świetne zdjęcia), chętnie 

je poznamy, biegłej obsługi programów 

graficznych pakietu Adobe, kreatywności, 

umiejętności pracy w zespole, dobrej 

organizacji pracy, sumienności, 

zaangażowania, komunikatywności. 

Dodatkowo możesz nas do siebie przekonać 

wiedzą i umiejętnościami w zakresie web 

designu, nowych mediów i projektowania 3D 

oraz dobrą znajomością języków obcych 

(szczególnie angielskiego lub niemieckiego).

Szczecin Agencja Reklamowa 

Anny Turkiewicz Sp. z o.o. 

Jesteśmy jedną z najstarszych 

i największych niezależnych 

agencji reklamowych w 

Polsce. W raportach 

branżowych od lat niezmiennie 

uzyskujemy ponadprzeciętne 

oceny, często plasujące nas w 

ścisłej czołówce. 

Specjalizujemy się w usługach 

z zakresu brandingu i 

komunikacji marketingowej. 

Nasz kilkudziesięcioosobowy 

zespół realizuje projekty, 

których zasięg nierzadko 

wykracza poza granice Polski. 

  

95. 30.03.2017 www.praca.pl recepcjonista/recepcjonistka technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

Praca z zamieszkaniem na 

miejscu.  Praca w charakterze 

biurowym. 

Wykształcenie min. Średnie. Znajomość 

środowiska MS Office.  Biegła obsługa 

komputera. Chęć do współpracy z klientami 

ośrodka. Mile widziana znajomość języka 

angielskiego na poziomie średnio 

zaawansowanym

Ośrodek wczasowy nad 

morzem w Dźwirzynie 

96. 4.04.2017 www.pracuj.pl UniKadr 

Biuro 

Doradztwa 

Personalneg

o 

grafik technik organizacji 

reklamy

Tworzenie projektów 

graficznych, Uzgadnianie 

projektów i kontakt z klientami, 

Przygotowywanie projektów do 

druku

Wykształcenie min. Średnie. Doświadczenie 

w pracy na podobnym stanowisku w firmie 

poligraficznej. Bardzo dobra znajomość 

pakietu Corel Draw oraz programów 

Photoshop, Adobe. Bardzo dobra znajomość 

ortografii języka polskiego. Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego. Łatwość 

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z 

klientami. Kreatywność. Sumienność, 

rzetelność w wykonywaniu powierzonych 

obowiązków. Nastawienie na zadania.  

Szczecin

97. 4.04.2017 www.pracuj.pl Referent ds. księgowości technik 

ekonomista 

księgowanie dokumentów 

zakupowych, wystawianie i 

księgowanie faktur 

sprzedażowych, 

przygotowywanie płatności i 

rozliczanie delegacji, 

uzgadnianie kont księgowych i 

rejestrów vat, sporządzanie 

zestawień z wykorzystaniem 

arkusza kalkulacyjnego.

wykształcenie min. średnie kierunkowe, 

doświadczenie w pracy na ww. stanowisku, 

dobra znajomość języka angielskiego,  

znajomości pakietu ms office (zwłaszcza 

excel), umiejętności pracy w zespole, 

rzetelność, odpowiedzialność, dokładność i 

systematyczność, bardzo dobra organizacja 

czasu pracy, umiejętność radzenia sobie ze 

stresem i wykonywania zadań pod presją 

czasu, dyspozycyjność, mile widziane: 

znajomość programu sap

Dział Księgowości Mondi 

Szczecin Sp. z o.o.

98. 4.04.2017 www.pracuj.pl pokojowa technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

Utrzymanie czystości porządku 

w pomieszczeniach.

Doświadczenie w pracy w hotelu. 

Odpowiedzialność.

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
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