A Magyar Posta Zrt.
Csomag Termékmenedzsment Igazgatóság
VÁMSZAKÉRTŐ TERMÉKMENEDZSER
munkakörbe munkatársat keres.
A Magyar Posta Logisztika (MPL) célja, hogy a csomagfeladók számára gyors, kényelmes és innovatív
megoldásokat dolgozzon ki. Munkatársaink nap, mint nap azon munkálkodnak, hogy a csomagszállítás ne csak
egy híd legyen, amely összeköti a webáruházakat és a vásárlókat, hanem az ügyfelek igényeinek megfelelő
szolgáltatásélményt is nyújtson.
Vállalatunk lendületes, komplex gondolkodású, megoldásorientált jelöltet keres a vámfolyamatainak megújítására,
azoknak optimalizálására és gördülékeny működtetésére a jogszabályi változások és a nemzetközi ügyfél
elvárások figyelembevételével.
Feladatok
 Vámfolyamatok megújítására létrehozott fejlesztés szakmai támogatása
 Európai Unió és nemzetközi szervezetek által támasztott elvárásrendszer ismerete, adaptálása,
alkalmazása a fejlesztési fázisok megfogalmazásakor
 Magyar Posta és a Vámigazgatás között a vámügyekkel kapcsolatos stratégiai és operációs koordináció
és szakmai felügyelet ellátása
 A vámcsoport szakmai és szervezeti felügyelete
 Engedélyezési eljárások lefolytatása
 Szakmai érdekképviselet
 Nemzetközi Európai Uniós és postai szervezetek munkacsoportjaiban a Magyar Posta szakmai képviselete
 Üzleti tervezés, adatelemzések, kimutatások elkészítése
 Technológiai folyamatok kialakítása, szabályozása és felügyelete
 Kapcsolattartás a stratégiai, értékesítési-, logisztikai-, hálózati- és IT területekkel, egyéb társosztályokkal
 Piaci- és versenytárs információk elemzése
 Internetes kereskedelemhez kapcsolódó fejlesztések kezdeményezése
A munkakör betöltésének követelményei
 A vám- és adójogszabályok magas szintű ismerete (közösségi és nemzeti szinten)
 Vámtanácsadói képesítés
 Min. 3 év vámszakmai tapasztalat
 Főiskolai vagy egyetemi végzettség, gazdasági és/vagy műszaki irányultsággal
 Minimum középfokú angol nyelvtudás (írásban és szóban)
 Üzleti szemlélet, kezdeményezőkészség
 Kreativitás, innovatív gondolkodás
Előnyt jelent
 Nemzetközi csomaglogisztikában szerzett tapasztalat
 Egyetemi/főiskolai diploma
 Kompakt Zoll vámszoftver ismerete
 Magas szintű Excel és PowerPoint ismeret
 Termékmenedzseri munkatapasztalat
Amit kínálunk
 Versenyképes jövedelem és juttatási rendszer
 Komplex feladatok, önálló munkavégzés
 Szakmai fejlődési lehetőség
 Lendületes csapat, kellemes légkör és közösség

A jelentkezés tartalmazza
 Részletes magyar nyelvű szakmai, fényképes önéletrajzot,
 A jelentkező hozzájárulását személyi információk, referenciák beszerzéséhez.
További információk:
A munkavégzés helye: Budapest, Dunavirág utca 2-6. (Árpád híd M mellett) és Nemzetközi Posta Kicserélő
Központ (Liszt Ferenc Repülőtér mellett)
Bérezés: megegyezés szerint
A munkakör betölthető: azonnal
Jelentkezési cím:
Magyar Posta Zrt., Foglalkoztatás-menedzsment Csoport
Valacsainé Szabó Erika
Levélcím: Budapest 1540
E-mail-cím: karrier@posta.hu
Jelentkezési határidő: 2019.02.22.
Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier Irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk tájékoztatást.
Telefon: 06-30-772-9769. Hívását hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-15 óráig várják munkatársaink.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével
elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat
időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar
Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb
pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a
toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

