
 

 

 

TRANSPORT SYSTEM  jest prężnie rozwijającą się firmą transportową 
z kapitałem polskim. Świadczymy usługi transportowe na terenie 
całego kraju oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  
W związku z dynamicznym rozwojem firmy prowadzimy rekrutację na 
stanowisko:        

 

SPEDYTOR W KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM 

TRANSPORCIE KONTENEROWYM 

Miejsce pracy: Gdynia 

Nr Ref.: TS/2018 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

• Planowanie i koordynowanie przebiegu realizacji zleceń w oparciu o własną flotę (układanie tras, 

prowadzenie samochodów), 

• Planowanie i koordynowanie realizacji zleceń dla przewoźników firmy,  

• Kontakt z klientami i przewoźnikami w ramach realizowanych zadań,   

• Optymalne wykorzystanie dostępnego taboru w przewozach, 

• Prowadzenie ewidencji realizowanych zleceń, 

• Bardzo dobra organizacja pracy własnej  

 

WYMAGANIA: 

• Wykształcenie min. Średnie, 

• Znajomośc j. angielskiego, 

• Znajomość bazy podwykonawców, 

• Min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku (spedytor, dyspozytor) 

• Dobra znajomość rynku usług przewozowych  

• Umiejętność zastosowania przepisów oraz wiedzy teoretycznej w codziennej pracy 

 

OFERUJEMY: 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• Praca w przyjaznej i miłej atmosferze 

• Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy 

• Szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: karta Multisport, karty podarunkowe, ubezpieczenia grupowe 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udział w szkoleniach  

 

Więcej informacji można uzyskać po numerem telefonu: 690-881-966. 

 



Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z numerem referencyjnym oraz dołączeniem klauzuli 

na adres: hr@unilog.eu. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony gdzie można znaleźć więcej ciekawych informacji www.transport-

system.pl. 

Prosimy o załączenie do cv klauzuli: 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych przez Transport-System Rafał Drąg i Transport-System Sp. z o.o. Sp. K., w celu realizacji 

procesu rekrutacji. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Transport-System Rafał Drąg i Transport-System Sp. z 

o.o. Sp. K., również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Transport-System Rafał Drąg z siedzibą w Gdyni przy ul. 

Chrzanowskiego24/1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.  

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów 

ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą 

wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w 

rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 

dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na 

których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważasz, ze Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział 

w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 m-ce od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje 

dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z 

procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia rekrutacji. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail:  transport@transport-system.pl. 
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