
 

 
 
 

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce od 18 lat. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu działającego w branży 

high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa, opartych na technologii 

obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie między innymi w kontroli celnej, lotnictwie oraz 

produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Obsługi Celnej i Transportu 
Miejsce pracy: Kobyłka 

 
 
Główny zakres obowiązków: 
 

 Przygotowywanie pełnej dokumentacji do odpraw celnych i innych procedur celnych stosowanych przez firmę, 

 Współpraca z agencjami celnymi, firmami transportowymi i spedycyjnymi w zakresie realizacji transportu, 

 Przygotowywanie rozliczeń i oświadczeń do Urzędów Celno-Skarbowych, 

 Organizacja, śledzenie, awizacja i kontrola realizacji usług transportowych, 

 Weryfikacja poprawności rozliczeń należności firm transportowych i agencji celnych, 

 Nadzór nad obiegiem dokumentacji transportowej i celnej, 

 Przygotowywanie raportów, zestawień i analiz na potrzeby działu, 

 Współpraca z różnymi departamentami w firmie. 
 

Wymagania: 
 

 Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z odprawami celnymi lub transportem i logistyką, 

 Wiedza z zakresu Prawa Celnego, 

 Znajomość wymagań prawa przewozowego w transporcie krajowym i międzynarodowym, 

 Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki: transport lub logistyka, 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

 Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, 

 Doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu, 

 Umiejętność szybkiego adoptowania się do zmian. 
 

 
Oferujemy: 
 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 Prywatną opiekę medyczną, 

 Ubezpieczenie na życie po okresie próbnym,  

 Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole, 

 Zatrudnienie w firmie z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania, 

 

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres 

recruitment.pl@nuctech.com w temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie. 

 

 

Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych 

w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach 

związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji”. Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez 

Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod adresem: Polityka Prywatności, oraz kontaktując się z  
naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com 

https://nuctech.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies


 

 
 
 

 


