
 
 
 

 

  

RUSAK BUSINESS SERVICES 
Międzynarodowy broker celny 

 

Rusak Business Services to ekspert w dziedzinie kompleksowej obsługi celnej. Jesteśmy innowacyjną, 

międzynarodową firmą ekspercką z blisko 30-letnim doświadczeniem w tematyce celnej. Nasza siła to 

efektywność, wiedza, profesjonalna kadra ekspercka oraz pionierskie podejście do rynku handlu zagranicznego, 

a także jakość świadczonych usług, lojalność wobec Klientów i wyjście naprzeciw ich potrzebom. Naszymi 

Klientami są zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.  

W Rusak Business Services najważniejsi są ludzie, dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój naszych 

pracowników. Wspieramy ich w realizacji planów zawodowych oraz osobistych. Cenimy osoby, którechcą się 

uczyć oraz wspólnie z nami budować profesjonalny wizerunek naszej organizacji. Z pozytywnym nastawieniem 

podchodzimy do naszej codziennej pracy. Lubimy wyzwania i nie boimy się zmian. Stawimy na rodzinną 

atmosferę pracy w przyjaznym otoczeniu. Jeśli czujesz, że tego właśnie szukasz, dołącz do nas! 
 

MENADŻER SPRZEDAŻY 
Lokalizacja: Wrocław 

 

JEŻELI: 
• masz doświadczenie oraz sukcesy w sprzedaży w branży TSL – zwłaszcza przesyłek / transportów 

międzynarodowych; 

• jesteś zdeterminowany do osiągania ambitnych celów; 

• chętnie pracujesz w zespole, chcesz się ciągle uczyć i rozwijać; 

• wyzwania i zmiany są dla Ciebie bodźcem do działania i osiągania celów; 

• zwracasz uwagę na jakość swojej pracy, jesteś profesjonalistą w biznesie i umiesz budować trwałe 
relacje z Klientami; 

• potrafisz współtworzyć i budować wizerunek firmy wśród Klientów oraz partnerów biznesowych; 

• nie brakuje Ci pomysłów i dobrego nastawienia; 

• potrafisz komunikować się w języku angielskim; 

• znajomość kwestii związanych z odprawami celnymi będzie dodatkowym atutem. 

 
MASZ OGROMNĄ SZANSĘ: 

• współtworzyć i rozwijać wizerunek naszej firmy; 

• uczestniczyć i wpływać na zmiany, a także rozwój naszej organizacji; 

• wpływać na wyniki, a dzięki temu osiągać sukcesy w rozwojowej, międzynarodowej spółce; 

• uczyć się od najlepszych ludzi w branży. 

 
MAMY DLA CIEBIE: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

• atrakcyjny system wynagradzania uzależniony od wyników Twojej pracy; 

• kierunkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje – sprzedażowe i produktowe; 

• narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon; 

• opiekę medyczną w Medicover. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: 

rekrutacja@rusak.pl 
 
 

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Kandydatów, biorących udział w procesach 
rekrutacyjnych rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie 
klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Rusak Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Matuszewska 14, danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych 
osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. 
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych". 

 


