
 
 
 
 

ATENȚIE: Prin aplicarea la acest job, se consideră că avem consimțământul Dvs. implicit pentru procesarea datelor cu caracter 
personal de către MHL, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

 

Forwarding Assistant | Iași 
 
Dacă ești o fire dinamică, proactivă și sociabilă, cu bune abilități de comunicare, capacitate de lucru în 
echipă și vrei să te dezvolți profesional, ești persoana pe care o căutăm să ne completeze echipa! 
 
Trimite-ne CV-ul tău pe adresa angajari@transgor.com sau contactează-ne la numărul de telefon: 
0721.251.852  pentru a afla mai multe detalii. 
 
Unde vei lucra:  la sediul central TRANSGOR LOGISTIK, în Tomești – Iași, Str. Stupinelor, nr. 41. 
 
Ești candidatului ideal dacă: 

• ai cunoștințe generale de secretariat și/sau contabilitate primară; 

• ai cunoștințe avansate de limba engleză; 

*cunoașterea unei a doua limbi străine constituie un avantaj. 

• ai abilități dezvoltate de comunicare pentru o interacțiune optimă cu colegii și partenerii 

companiei; 

• știi să utilizezi pachetul Microsoft Office; 

• ești o persoană energică, combativă, serioasă și organizată, dornică de muncă într-un mediu 

dinamic; 

• ești absolvent de studii superioare. 

 

Care va fi obiectivul tău: Să asiguri suportul administrativ, operațional și comercial în 
Departamentul Expediții Internaționale, mai exact: 

• procesarea documentelor în cadrul departamentului (comenzi de transport, documente primite de 

la furnizori, pregătirea documentelor pentru clienți); 

• menținerea documentelor în bună ordine, urmărirea corectitudinii și a parcursului documentelor 

comerciale; 

• prospectarea burselor de transport în vederea identificării unor anunțuri de interes (mărfuri și/sau 

soluții de transport disponibile), în vederea semnalării acestora către colegii operativi din 

departamentul de Expediții; 

• prospectarea pieței și contactarea clienților prospecți în vederea prezentării serviciilor companiei și 

a identificării nevoilor de transport ale acestora; 

• contactarea clienților potențiali și a celor inactivi în vederea actualizării serviciilor companiei și a 

atragerii de cereri din partea acestora; 

• menținerea legăturii și comunicarea eficientă cu celalalte departamente din cadrul companiei. 

 
Ce beneficii îți oferim pe lângă pachetul salarial: 

• bonuri de masă și decontarea transportului; 

• abonament medical anual la o clinică privată; 

• echipă frumoasă, care îți va fi alături, cu răbdare și întelegere, în procesul de învățare; 

• oportunitatea să îți dezvolți cariera într-un mediu de lucru plăcut, alături de o echipă dinamică și 

profesionistă. 
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