
 

  

Az East cégcsoporthoz tartozó East Cargolog SRL logisztikai vállalkozás, csapatot bővít, 

ezért új lelkes munkatársakat keres a következő állásokra: 

 

 

 

1. Tapasztalattal rendelkező Fuvarszervező/ Logisztikus 

 
Szakmai feladatok: 

  

●        belföldi és nemzetközi fuvarfeladatok és logisztikai feladatok szervezése és 

koordinálása 

●        a fuvar feladatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása és szervezése 

●        a rendelkezésre álló autóflotta foglalkoztatása, munkavégzésük hatékony tervezése 

●        a partnerek elvárása szerinti minőségi munkavégzés, hatékony együttműködés 

●        ügyfélkapcsolat ápolás 

●        az ERP rendszer feltöltése és karbantartása, adatbázis kezelés és frissítés 

●        a kereskedelmi szerződések követése, adminisztrálása 

  

Elvárások: 

●        belföldi és nemzetközi fuvarozás/szervezési tapasztalat ponyvás kamionnal 

●        felsőfokú végzettség  

●        a román és magyar nyelv magas fokú ismerete, illetve egy idegen nyelv 

kommunikációs szintű ismerete (az angol vagy német-előnyt jelent) 

●        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Ms Office),  ERP rendszerrel szerzett 

tapasztalat előnyt jelent 

●        rendszerben való gondolkodás és szervezettség 

●        logika és pontosság 

●        csapatszellem 

●        kiváló szervezőkészség 

●        jól fejlett kommunikációs és interperszonális készség 

●        megbízhatóság, precizitás, teherbírás 

●        becsületesség, kitartás és magas energiaszint 



 

  

2. Junior Fuvarszervező/ Junior Logisztikus 

 
Szakmai feladatok: 

  

●        belföldi és nemzetközi fuvarfeladatok és logisztikai feladatok szervezésének 

asszisztálása 

●        a fuvar feladatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, procedúrák 

megtanulása 

●        ügyfélkapcsolat ápolás, támasz adás a senior kollégáknak 

●        az ERP rendszer feltöltése és karbantartása, adatbázis kezelés és frissítés 

  

  

Elvárások: 

●        logisztika iránti érdeklődés   

●        a román és magyar nyelv magas fokú ismerete, illetve egy idegen nyelv 

kommunikációs szintű ismerete (az angol vagy német-előnyt jelent) 

●        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Ms Office),  ERP rendszerrel szerzett 

tapasztalat előnyt jelent 

●        rendszerben való gondolkodás és szervezettség 

●        logika és pontosság 

●        csapatszellem 

●        kiváló szervezőkészség 

●        jól fejlett kommunikációs és interperszonális készség 

●        megbízhatóság, precizitás, teherbírás 

●        becsületesség, kitartás és magas energiaszint 

 

 

 

3. Számlázó 

 
Szakmai feladatok: 

  



 

●        fuvarozási és szállítmányozási tevékenység számlázása 

●        a fuvar feladatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, akták előkészítése 

●        az ERP rendszer feltöltése és karbantartása, adatbázis kezelés és frissítés 

●        a kereskedelmi szerződések követése, számlák megfeleltetése, archiválása 

 
Elvárások: 

●        

●        a román és magyar nyelv magas fokú ismerete, illetve egy idegen nyelv 

kommunikációs szintű ismerete (előnyt jelent) 

●        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Ms Office),  ERP rendszerrel szerzett 

tapasztalat előnyt jelent 

●        logika és csapatszellem 

●        megbízhatóság, precizitás, teherbírás 

●        becsületesség, kitartás és monotónia tűrése 

 

 

Amit kínálunk: 

●        megbízható és biztos vállalati háttér 

●        versenyképes fizetés 

●        fejlődési és előrelépési lehetőség  

●        kulturált munkakörnyezet és flexibilis menedzsmenti stílus 

●        munkavégzéshez szükséges kellemes munkakörnyezet Kolozsvár történelmi 

központjában 

●        fiatal és dinamikus csapattal való együttműködés 

 

 

Minden kedves érdeklődő frissített önéletrajzát várjuk 2021 május 9.-ig a következő 

címre: office@ergohr.eu! 

Kérjük jelölje meg az állás nevét, amire jelentkezik! 
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