
 
 
 
 
 
Od wielu lat Mitsubishi Motors należy do grupy producentów wysokiej jakości samochodów  

i z powodzeniem sprzedaje swoje produkty. W związku ze swoim dynamicznym rozwojem, MMC Car 
Poland Sp. z o.o., wyłączny importer samochodów marki Mitsubishi w Polsce, poszukuje kandydatów 

na stanowisko: 

 
SPECJALISTA DS. LOGISTYKI 

Miasto: Warszawa 

Region: Mazowieckie 

 
Kluczowe zadania: 

 Zarządzanie magazynem samochodów. 

 Fakturowaniem samochodów zlecenia transportu. 

 Tworzenie i obsługa zamówień zakupu i sprzedaży. 

 Przygotowanie dokumentacji dot. ubezpieczenia. 

 Raportowanie. 

 Aktualizowanie systemu informatycznego w szczególności w zakresie: 

a) Danych podstawowych, 

b) Nowych specyfikacji samochodów, 

c) Cenników i promocji, 

d) Wymiany komunikatów elektronicznych. 
 Przygotowanie i wysyłka dokumentów rejestracyjnych. 

Wymagane kwalifikacje i umiejętności: 

 Wykształcenie wyższe z (związane z logistyką). 

 Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

 Dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel). 

 Znajomość systemu IFS będzie dodatkowym atutem. 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1). 

 Obowiązkowość oraz terminowość w realizacji zadań. 

 Komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu. 
 Samodzielność w działaniu, wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. 

Oferujemy:  

 Pakiet prywatnej opieki medycznej w firmie EnelMed, karty Multisport Benefit, możliwość nauki 

języka angielskiego na koszt firmy. 

 Umowa o pracę. 

 1-sza umowa na 3-miesięczny okres próbny, następna na czas nieokreślony w przypadku 
pozytywnej weryfikacji kandydata. 

 

 
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy wysyłać na adres praca@mitsubishi-motors.pl  

do 31.10.2018 r. w temacie wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się 

tylko z wybranymi kandydatami. 
 
 

 
Odpowiadając na ogłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji organizowanych przez MMC Car 

Poland. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest MMC Car Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców 

(upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do 

organu nadzorczego i przeniesienia danych. 


