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ACP Global Forwarding Sp. z o.o. jest spółką należącą do DPD Polska, świadczącą usługi międzynarodowej spedycji
lotniczej, drogowej, morskiej i obsługi celnej poprzez własną agencję celną oraz oddziały w Warszawie,
Siemianowicach Śląskich oraz Wrocławiu. Podstawą jakości i sukcesu naszej firmy jest kompetentny personel.
Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Agent Celny
Miejsce pracy: Warszawa
Osoba ta odpowiedzialna będzie za:
 kompletację i analizę dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszeń celnych
 przygotowywanie zgłoszeń celnych oraz ich dokonywanie
 zabezpieczanie należności celnych i podatkowych
 kontrolowanie dopełnienia warunków dozoru celnego przed i po zwolnieniu towaru
 współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi ACP GF w zakresie niezbędnym do uregulowania
sytuacji towarów
 wystawianie faktur sprzedaży i not obciążeniowych
 przygotowywanie zgłoszeń podatkowych i statystycznych dotyczących wymiany towarowej z zagranicą tam
gdzie właściwe
Od kandydatów oczekujemy:
 wpisu na listę agentów celnych – warunek konieczny
 znajomości języka angielskiego – poziom co najmniej B1
 co najmniej rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku agenta celnego
 wysokiej kultury i etyki osobistej oraz bezkonfliktowości w pracy zespołowej






dobrej organizacji własnej pracy
umiejętności pracy wielozadaniowej, podzielności uwagi
punktualności, odpowiedzialności, dokładności
bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych

Oferujemy:
 ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się organizacji
 możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
 bardzo dobre warunki zatrudnienia w stabilnej organizacji
 możliwość dalszego rozwoju w strukturach grupy kapitałowej
 prywatną opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres acp_kariera@dpd.com.pl
z dopiskiem w temacie wiadomości: „Agent Celny”.
Bardzo prosimy o dołączenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę DPD Polska Sp. z
o.o., DPD Strefa Paczki Sp. z o.o., ACP Global Forwarding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

