
	 	 �

Вакансія - МЕНЕДЖЕР З ЛОГІСТИКИ                                   
ТзОВ « Бей-Транс » - Львів, Україна 

БЕЙ-ТРАНС – європейська логістична компанія, яка понад 20 ро-
ків надає послуги з організації міжнародних перевезень. Компанія 
здійснює перевезення будь-яких видів вантажів до 54  країн світу 
на трьох континентах. Наша особливість - ексклюзив: індивіду-
альний підхід та пошук найкращого рішення для кожного клієн-
та. 

Позиція менеджера з логістики в Бей-Транс. Мета ролі - відповідати за 
управління та розвиток координації та здійснення транспортних послуг, 
дотримуючись встановлених цілей прибутку та забезпечуючи дотримання 
контрактних умов. Менеджер з логістики буде позитивним та мотивацій-
ним лідером команди, залучаючи колег до ефективної роботи та надання 
виняткового обслуговування клієнтів. 

Обов’язки: 
• Організація вантажних перевезень по Україні та за кордоном. 
• Ведення оперативного пошуку транспорту. 
• Супроводження автомобіля під час рейсу (моніторинг місця знаходження 
транспорту та контроль за своєчасністю доставлення вантажу). 

• Організація та ведення документообігу. 
• Контроль за дотриманням умов контрактів перевізниками та замовниками. 
• Управління командою з 3-4 працівників. 
• Аналіз та формування вартості перевезень. 

Професійні навички: 
• Управлінський досвід. 
• Досвід роботи в логістиці (буде перевагою). 
• Вища освіта. 
• Володіння англійською та польською мовами на рівні Intermediate. 
• Володіння комп'ютером на рівні досвідченого користувача (Word, Excel, 1C). 
• Уважність до деталей, навички ведення переговорів, відповідальність, 
неконфліктність. 

Ми пропонуємо: 
• Ви приєднаєтесь до компанії, керованої міцною вірою у стійкість та повагу до 
людей, де колектив об’єднаний спільними цілями й цінностями. 

• Міжнародна компанія та висхідне середовище, де можна навчитися та розвинути 
нові навички; де є місце для ініціатив та професійного розвитку. 

• Підтримку керівника, який допоможе ефективно працювати. 
• Офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні. 
• Затишний офіс. 
• Регулярне проведення тренінгів та тімбілдингів. 
• Графік роботи з 9:00 до 17:30. 

Якщо Ви зацікавлені в даній вакансії, надсилайте Ваше розгорнуте резюме:  
hr_manager@beitrans.com 

Обов'язково вкажіть бажаний рівень заробітної плати.
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