
Firma Sukces Sp. z o.o. jest częścią SUCCESS Logistics Group. Jest to nowoczesna
silna grupa, której celem jest podejmowanie nowych wyzwań na dynamicznie 
rozwijającym się rynku usług logistycznych. Ambitne cele zobowiązują nas do 
zapewnienia naszym klientom wzorcowej obsługi, najwyższej jakości usług, 
profesjonalizmu, terminowych dostaw oraz doskonałej komunikacji. Najważniejszymi 
obszarami działalności grupy są usługi z zakresu magazynowania, dystrybucji, 
spedycji oraz agencji celnej. Oferujemy naszym klientom także doradztwo 
oraz wsparcie w procesie organizacji eksportu i importu.

Agent Celny
Miejsce pracy: Dorohusk

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 przyjmowanie zleceń do odprawy celnej

 kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do realizacji odprawy 
celnych

 wysyłka zgłoszenia celnego i monitorowanie odprawy celnej

 znajomość programu SAD EC J.Cenzartowicza

 reprezentowanie klientów firmy przed Organami Celnymi, Sanepidem

 ścisła współpraca z Urzędem Celnym

 wystawianie faktur dla klienta

 raportowanie

 codzienne wsparcie Klienta, działania sprzedażowe, pozyskiwanie klientów

 współpraca z pozostałymi działami firmy

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:



 doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 1 rok

 wykształcenie średnie

 wpis na listę agentów celnych

 znajomość przepisów i procedur związanych z obsługą celną

 znajomość j. rosyjskiego lub ukraińskiego w stopniu komunikatywnym, j. 
angielski - mile widziany

 nakierowanie na wysoki standard jakości pracy

 wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 gotowość do pracy zmianowej

 umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi 

 dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu

OFERUJEMY:

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 możliwość dalszego rozwoju zawodowego

 podnoszenie kwalifikacji na stanowisku pracy poprzez udział w projektach, 
szkoleniach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: 
kadry@slgpoland.com Kontakt tel.: 825654260 lub 603309972 

Prosimy o umieszczanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez SUKCES Sp. z o.o. z siedzibą 
w Chełmie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Agent Celny. Rozumiem, że zgoda 
może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kadry@slgpoland.com”. 
, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez SUKCES Sp. z o.o.. przyszłych procesów 
rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy przez SUKCES Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie 
wiadomości na adres e-mail: kadry@slgpoland.com”.
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest SUKCES Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. 
Chemiczna 5c. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: kadry@slgpoland.com. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22’¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. 
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane 
osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją
i kadra decydująca o zatrudnieniu. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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