
 
 
 
 

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 

 

 

Operations planner  |  Iași - Cluj - Brașov - București 
(engleză, germană, maghiară sau italiană) 
 
Dacă ești o fire dinamică și proactivă, vorbești fluent una dintre limbile menționate mai sus, ai bune 
abilități de comunicare, convingere și negociere, capacitate de lucru în echipă și, în plus, deții un bagaj 
minim de cunoștințe despre domeniul transporturilor și expedițiilor de mărfuri, atunci te vrem în echipa 
noastră! 
 
Ești binevenit să ocupi postul de Operations planner în cadrul Departamentului de Expediții, unde vei 
avea ocazia să te alături unei echipe de profesioniști și implicit să faci parte dintr-o companie de top, 
prezentă în mai multe locații la nivel național, cu aproape 25 de ani de experiență în domeniul expedițiilor 
interne și internaționale de mărfuri, al serviciilor de depozitare și transportului rutier, aerian și maritim. 
 
Posturile sunt disponibile pentru toate punctele noastre de lucru: Iași, Cluj, Brașov și București. 

 
Dacă deții aceste abilități, înseamnă că ești colegul/a ideal/ă pentru noi: 

• ai cunoștinte de limba engleză și/sau de germană, maghiară, italiană (cel puțin una dintre aceste 

limbi - nivel avansat); 

• ai experiență în dezvoltarea relațiilor cu clienții / partenerii (corespondență prin e-mail, abordare 

telefonică); 

• abilitățile de comunicare, convingere și negociere sunt punctul tău forte; 

• ai experiență în vânzări, preferabil în sfera serviciilor; 

• ești atent/ă la detalii și ai un dezvoltat spirit de echipă; 

• ești absolvent de studii superioare. 

 

Care vor fi, pe scurt, responsabilitățile tale: 

• prospectarea pieței și dezvoltarea continuă a bazei noastre de date a clienților/partenerilor; 

• negocierea, contractarea și organizarea serviciilor de transport internațional de mărfuri; 

• gestionarea și soluționarea eventualelor probleme de transport ce pot apărea; 

• întreținerea unor relații pozitive și reciproc avantajoase cu clienții, respectiv transportatorii noștri; 

• introducerea și procesarea comenzilor de transport în sistemul informatic. 

 

Ce beneficii îți oferim pe lângă salariu: 

• creșterea progresivă a veniturilor lunare, în funcție de rezultatele obținute; 

• bonuri de masă; 

• abonament medical anual la o clinică privată; 

• formarea și dezvoltarea competențelor profesionale; 

• loc de muncă stabil și oportunitatea să îți dezvolți cariera într-un mediu de lucru plăcut, alături de o 
echipă dinamică și profesionistă. 


