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Zapraszamy do współpracy z jedną z największych polskich firm odzieżowych, która posiada blisko 

600 punktów sprzedażowych w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Możesz 

mieć aktywny wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej REDAN, budując takie marki jak Top Secret, 

Troll i Drywash oraz największą polską sieć sklepów dyskontowych TextilMarket. Od 2003 roku 

jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Kierujemy się przekonaniem, że nasze sukcesy możemy osiągać tylko dzięki współpracy w 

sprzyjającej i niepowtarzalnej atmosferze. Nasza firma aktywnie wspiera Fundację Happy 

Kids, dołączając do Nas, stajesz się członkiem organizacji aktywnie wspierającej 

potrzebujące dzieci. 

W chwili obecnej, do naszej centrali w Łodzi, poszukujemy osób zainteresowanych 

podjęciem pracy w charakterze: 

Asystent ds Celnych i Spedycji 

Miejsce pracy: Łódź 

Asystent/11/2016 

Opis stanowiska: 

 Ewidencja czasu pracy pracowników logistyki 

 Organizacja i nadzór nad terminowością dostaw importowych 

 Organizacja i nadzór wysyłek eksportowych 

 Organizacje i nadzór nad transportami zlecanymi wewnętrznie 

 Archiwizowanie dokumentacji spedycyjno-celnej 

 Obsługa i wystawianie dokumentów w systemach operacyjnych firmy 

Wymagania: 

 Znajomość narzędzi IT 

 Umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu 

 Dokładność, skuteczność w działaniu 

 Umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania przez cele 

 Znajomość języka rosyjskiego - mile widziana 

 Prawo jazdy kat.B 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin 

 Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia 

 Zniżki na zakupy w naszych sklepach 

 Możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych i fitness oraz przystąpienia do 

ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach 

 Uczestniczenie w kiermaszu odzieży dedykowanym jedynie dla pracowników firmy 

www.topsecret.pl 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@redan.com.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 

133 poz. 883) 
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