
 

 

Фахівець з логістики (транспортні перевезення) 

 
Понад 60 років компанія TIMAC AGRO, що є дочірньою компанією Group Roullier, 

пропонує своїм клієнтам інноваційні агрономічні та зоотехнічні рішення, що 

підвищують сільськогосподарські показники екологічно-чистим способом. Як 

фахівець в галузі живлення рослин ми розвиваємо наш успіх у всьому світі завдяки 

надійній і динамічній структурі. Ми також забезпечуємо повний контроль над кожним 

кроком нашого виробничого та торгового процесу. 

 

Наразі, ми маємо відкриту позицію Фахівця з логістики (транспортні 

перевезення) для подальшого розвитку і підтримки нашої ділової активності в Україні. 

Безпосередньо підпорядковуючись Директору з логістики Ви будете відповідати за: 

• Організацію перевезень зі складів компанії до клієнтів по всій території Україні; 

• Щоденна співпраця з Sales командою, бухгалтерією щодо фактичного запасу, 

замовлень на продаж, платежів, часу доставки, обсягу консигнації тощо; 

• Робота з транспортними компаніями, мінімізація витрат на доставку, 

прорахунок витрат, відстаней; 

• Організація транспортного процесу; координація дій водія, керівника складу, 

експедитора; 

• Контроль та організація процесу завантаження / розвантаження; 

• Організацію і контроль своєчасної доставки товару, підтримання клієнтського 

сервісу на високому рівні; 

• Ведення звітності та документообігу на своїй ділянці, робота з SAP; 

• Контроль комплектності та оформлення товарно-супровідної документації; 

• Підтримка ділових відносин з дистриб’юторами та внутрішніми замовниками на 

перевезення. 

Вимоги до кандидата: 

• Вища освіта; 

• Успішний попередній досвід роботи в транспортній логістиці від 1-го року; 

• Знання ринку і ціноутворення транспортних послуг; 

• Знання правил транспортування вантажів, навички в організації транспортних 

процесів; 

• Відповідальність, високий рівень навичок спілкування та ведення переговорів, 

комунікабельність; 

• Вміння працювати самостійно та в команді; 

• Просунутий рівень користувача Microsoft Office, робота в системі SAP буде 

перевагою; 

• Вміння швидко орієнтуватися в нових обставинах. 

Переваги роботи: 

• Цікаві задачі, можливість вивчати процеси та поглиблювати свої знання; 

• Робота в міжнародній компанії, з дружньою, прогресивною командою; 

• Корпоративні свята, демократична робоча атмосфера; 

• Конкурентна, офіційна заробітна плата, щорічний бонус, за результатами 

роботи; 

• Медичне страхування, додаткові дні відпустки. 

• Комфортний офіс в 5 хв. від м. Васильківська. 

 

Якщо дана вакансія Вас зацікавила, будь ласка, надішліть нам своє резюме 

https://ua.timacagro.com/kariera-timac-agro/podaty-rezume/

