
 
 
Freight Forwarder Support  
                 (engleză)  |  Iași 

                                

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 

 

Pe cine căutăm ? 

Suntem în căutarea unui coleg / ă cu o fire proactivă și cu bune abilități de comunicare, 

care să asigure suport administrativ, operațional și comercial pentru colegii din Departamentul 

Expediții Internaționale din Iași.  

  

Ce competențe personale și profesionale sunt necesare? 

→ Capacități foarte bune de comunicare și relaționare, perseverență, persuasiune, o atitudine 

proactivă, focus pe interlocutor în cadrul discuțiilor și orientare către rezultatul urmărit; 

→ Cunoștințe avansate de limba engleză (scris, vorbit) și de utilizare a  programelor software de bază 

(MS Office, Windows); 

           Constituie un avantaj : 

→ Experiență în vânzări servicii (B2B); 

→ Cunoștințe în utilizarea platformelor: Bursa Transport, TimoCom, etc; 

→ Cunoștințe de limba italiană, germană, spaniolă, franceză. 

 

           Taskuri: 

→ 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 în vederea actualizării serviciilor companiei și atragerii de cereri 

din partea acestora; 

→ Contactarea clienților inactivi în vederea actualizării serviciilor noastre și atragerii de cereri din partea 

acestora; 

           Există posibilitatea de dezvoltare? 

      În mod sigur! Odată cu îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor te vei putea alătura echipei 

      operative de expeditori internaționali. 

 

           Care sunt beneficiile pe care le oferim? 

→ Pachet salarial ce include și bonuri de masă și abonament medical anual la o clinică privată; 

→ Sistem hibrid de lucru (2 săptămâni de la birou / 2 săptămâni telemuncă) și short-Friday; 

→ Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale într-un domeniu captivant; 

→ Loc de muncă stabil și oportunitatea de a te dezvolța ca profesionist într-un mediu de lucru  

plăcut, alături de o echipă de experți. 

  

  

 


