RUSAK BUSINESS SERVICES
Międzynarodowy broker celny
Skuteczność, wiedza, profesjonalny zespół, pionierskie podejście do handlu zagranicznego oraz jakość świadczonych usług
sprawiają że od lat jesteśmy partnerem największych, międzynarodowych firm. Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA ds. CELNYCH - AGENT CELNY
Lokalizacja: Warszawa i okolice, Śląsk i Zagłębie (Sławków, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec), Biała
Podlaska oraz Dorohusk

ZAKRES PRACY BĘDZIE OBEJMOWAŁ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności oraz poprawności dokumentów celnych;
Dokonywanie zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie;
Monitorowanie przebiegu odpraw celnych;
Bezpośrednia współpraca z klientem;
Przygotowywanie raportów dla klientów;
Kontakt osobisty i korespondencyjny z klientami;
Konsultacje w zakresie stosowania procedur celnych;
Współpraca z urzędami celnymi i służbami kontrolnymi

IDEALNY KANDYDAT POWIENIE POSIADAĆ:
•
•
•
•
•

Wykształcenie minimum średnie;
Znajomość przepisów Unijnego Kodeksu Celnego;
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
Odporność na stres;
Komunikatywna znajomość języka angielskiego

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
•
•
•
•

Wpis na listę agentów celnych;
Doświadczenie w obsłudze celnej podmiotów gospodarczych;
Praktyczna znajomość obsługi programów do generowania zgłoszeń celnych (HUZAR);
Praktyczna znajomość obsługi systemów celnych (PUESC)

NASZA FIRMA OFERUJE:
•
•
•
•

Umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji i reputacji;
Pracę w zespole doświadczonych specjalistów;
Możliwość uzyskania wpisu na listę agentów celnych;
Wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych kompetencji.

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".
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