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Tworzyć wartościowe rzeczy i być z tego zadowolonym  

– to na pewno podstawowy przepis na sukces! 
 

Członkowie zespołu MMPJ Transport&Logistics trzymając się tej zasady, już od 12 lat sukcesywnie 

budują POLSKĄ markę odpowiedzialnych usług przewozowych o światowym zasięgu.  
W celu dalszego rozwoju planujemy rozszerzyć nasz zespół o 

 

 

Spedytora międzynarodowego 
w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie 

 
Do podstawowych obowiązków należeć będzie: 
- organizowanie cyklu usług spedycyjno-przewozowych; 
- kompleksowa obsługa klientów w przewozach międzynarodowych; 
- pozyskiwanie zleceń i doradztwo w ich zakresie; 
- sporządzanie dokumentacji transportowej; 
- nawiązywanie nowych relacji i negocjowanie ofert z kontrahentami i podwykonawcami; 
- kształtowanie właściwego wizerunku firmy; 
- realizacja założeń budżetowych. 
 
Preferowany kandydat powinien charakteryzować się: 
- doświadczeniem w organizacji usług spedycyjnych - minimum rok; 
- znajomością transportowych regulacji prawnych; 
- zdolnościami interpersonalnymi; 
- odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i umiejętnością efektywnej pracy w ograniczonym czasie; 
- znajomością języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym; 
- dobrą i dynamiczną organizacją własnej pracy. 
 
W ramach współpracy oferujemy: 
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę; 
- atrakcyjny pakiet socjalny; 
- pracę w przyjaznej atmosferze; 
- dogodną lokalizację; 
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 

 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej 

rekrutacji”. 
 
Część informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMPJ Sp. z o.o. ul. Bażyńskiego 32; 80-298 Gdańsk, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat 
wyznaczony przez administratora 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie  
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania 
będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 
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