Plánování a optimalizace
pozemních přeprav
 Firma MSC je druhou největší společností zabývající se mezinárodní
přepravou námořních kontejnerů.
 Společnost má hlavní sídlo v Ženevě a působí ve více než 55 zemích.
 V současnosti má přes 100 tisíc zaměstnanců a neustále expanduje po
celém světě.
 Rozšiřujeme náš team v Praze a nabízíme příležitost v oddělení Plánování
a optimalizace pozemních přeprav.
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Pracovník plánování pozemních přeprav
Máš rád/a vlaky, auta, lodě? Nebo tě baví optimalizovat trasy, hledat řešení
stále vznikajících různorodých dopravních situací? Dohlížet na dodavatele, že
jedou tam kam mají, včas a za co nejnižší náklady? Nastavovat proces práce
tak, aby byl co nejjednodušší, přehledný a funkční?
Protože stále vymyšlíme nové řešení pro naše zákazníky a rozšiřujeme naši
intermodální síť, tak potřebujeme posilu do našeho týmu v Praze.
Čím se u nás denně bavíme:
Optimalizujeme trasy a vytěžujeme tahače
Utilizujeme na maximum vlakové soupravy
Komunikujeme s dopravci, železničními operátory, terminály a celními agenty
Jsme v každodenním kontaktu s kolegy zastupujícím zájmy klientů
Spolupracujeme s logistickým oddělením obstarávajícím tok prázdných
kontejnerů
Samozřejmě vše pečlivě zadáváme do systému pro potřeby ostatních
Mluvíme spolu, pomáháme si navzájem a udržujeme si tím přehled o práci
ostatních
Co po vás požadujeme:
Aspoň maturitu
Měl/a by ses dorozumět anglicky
Nebojíš se mluvit s ostatními
Umíš se rozhodnout na základě selského rozumu
Máš týmového ducha
Co vám nabízíme:
Práci v moderních kancelářích v Praze na Andělu
Možnost flexibilní pracovní doby a práce z domova
Práci pro rejdaře, který si zakládá na rodinném přístupu a cení si otevřenosti,
odvahy a přátelství
5 týdnů dovolené
Nástup dohodou
Máte zájem pracovat s námi? Pak neváhejte a dejte nám o sobě vědět
(zašlete životopis v ČJ). Budeme se těšit na osobní setkání s Vámi.

Nástup:


ihned/dle dohody

Kontakt:




Hana Pecháčková
hana.pechackova@msc.com
Tel.: 724 237 218
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