
Dispečer/ka
Cor Logistics, s. r. o.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Dátum nástupu na voľné
pracovné miesto

04.07.2022

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

890 € mesačne

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Dátum a čas vytvorenia 07.06.2022 o 12:59

Naposledy aktualizované 08.06.2022 o 14:52

Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM 1938438

Zdroj úrad PSVR

Názov pracovnej pozície Dispečer/ka

Profesia (SK ISCO-08) 3135000 - Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle

Pracovná oblasť Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

Počet voľných miest 1

Náplň práce 1. Príprava harmonogramov prepravy, vyhľadanie optimálnych trás pre vozidlá,
efektívne vyskladanie vozidiel, sledovanie prepravy.  
2. Cenotvorba jednotlivých prepráv a obchodovanie s prepravami (nákup a
predaj kamiónových prepráv).  
3. Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi. 
4. Administratívne práce spojené s logistikou. 
5. Príprava zmlúv s prepravnými a špedičnými spoločnosťami.  
6. Evidencia motorových vozidiel a všetky úkony s nimi spojené.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas 07:00 - 15:30

Nočná práca Nie

Sezónna práca Nie

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

890 € mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka
je nevyhnutná

Áno



Cudzí jazyk anglický - elementárna A1 a A2

Počítačové zručnosti Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Raal Trans, Timocom - elementárna

Všeobecné spôsobilosti komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady praktické myslenie

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnosti Cor Logistics, s. r. o.

Právna forma Spol. s r. o.

Sídlo Radlinského 1716
02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko

IČO 52953408

Počet zamestnancov 10-19

Internetová adresa www.corlogistics.sk

Telefónne číslo +421902578942

Charakteristika
zamestnávateľa

Sme stabilná dopravná spoločnosť zaoberajúca sa vnútroštátnou a
medzinárodnou prepravou tovaru, špedíciou a logistikou.

Činnosť zamestnávateľa (SK
NACE Rev. 2)

Nákladná cestná doprava

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov Vlastnou formou

Forma sprostredkovania inou formou - osobný pohovor

Dátum ukončenia ponuky 31.07.2022

Informácie o obsadení pozície Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba Ing. Katarína Zubajová 
k.zubajova@corlogistics.sk 
+421902578942 

Kontaktný formulár (/kontaktny-formular)

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/kontaktny-formular

