PRACOVNÁ PONUKA
“REFERENT COLNÉHO DEKLARANTa”
MDT - Zolltrans s.r.o.

Pracovná doba: 2 zmeny /7:30 - 16:00/ a /9:30 - 18:00/
+ víkend v mesiaci (sobota) do 14.00 za príplatok
Ponúkaný plat: viac na pracovnom pohovore

Druh pracovného pomeru plný úväzok, živnos
Termín začatia výberového konania: 1.5.2021 - neurčito
- si typ, ktorý sa rád šprtá v zákonoch a si samostatný?
- si typ, ktorý nemá problém komunikova aj s colnými
orgánmi?
- hľadáš stabilnú firmu. kde je kolektív na jednej lodi?
- chceš pomáha našim klientom a odbremeni ich od
náro nej administratívy, legislatívy a nájs riešenia za nich?
- máš prax v účtovníctve a žiada sa ti zmena?
- si typ, ktorý nemá problém u i sa z pracovných
manuálov?
- si typ etický, estný s pozitívnym myslením?
- si typ, ktorého poslaním je pomáha , by nápomocný aj v
tejto našej oblasti?
- záleží ti na dobrých medzi udských vz ahoch?

Naši zákazníci deklarujú dobré skúsenosti v
spolupráci s nami a to hlavne v oblasti:
-rýchleho vybavenia a dôsledne odvedenej práce
-príjemnej komunikácie
Medzi naše k ú ové atribúty patrí estnos ,
profesionalita a empatia vo i klientovi.
Po et zamestnancov: 3 - 4 zamestnanci
Adresa spolo nosti
MDT - Zolltrans, s.r.o., Košická 26, 080 01 Prešov
http://www.mdtzolltrans.sk
Telefonický kontakt: +421 907 992 450 (Monika
FÁBRYOVÁ) E - mail: director@mdtzolltrans.sk
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č

ť

ť

ť
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Do CV pripojte Vašu fotografiu a aspoň
3 kontakty z predošlých zamestnaní svojich
nadriadených.

Zamestnanecké výhody a benefity
- Postupné zaškolenie podľa pracovného postupu
- Viano né a narodeninové odmeny
- Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v
prípade záujmu
Požiadavky na pracovné miesto:
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou,
vysokoškolské I./II. stup a
Vzdelanie v odbore: Logistika, CLO,
Ekonomické
Jazykové znalosti
Ukrajinský jazyk - Za iato ník (A2) a Anglický
jazyk - Stredne pokro ilý (B2)
Ostatné znalosti
Strojopis - pokro ilý a Microsoft Word - pokro ilý
Microsoft Excel - expert a Microsoft Windows pokro ilý
Vodi ský preukaz: B
Po et rokov praxe: 1
ť

Sme stabilná firma s tradíciou už 20 rokov na
trhu v oblasti colno-deklara ných služieb.
Pomáhame našim klientom nájs riešenia v rámci
obchodných prípadov v neustále meniacej sa
colnej oblasti.

