
Material Controller- Umowa zlecenie- Kozienice 
 

ESA Logistika jest jedną z czołowych firm logistycznych reprezentowaną w czterech krajach Europy 
Środkowej (Czechy, Słowacja, Polska i Węgry). Obecnie ESA zatrudnia ponad 1000 osób. 
Hitachi Transport System, Ltd. (HTS), globalny japoński lider w transporcie i logistyce, który zapewnia 
klientom na całym świecie usługi 3PL, stał się strategicznym partnerem ESA na przełomie 2007 i 2008 
roku. 
 
Oddział ESA Polska powstał pod koniec 2009 roku w Gliwicach i w ciągu ostatnich lat, dzięki 
pracującym z nami wysokiej klasy specjalistom, zdobył uznanie wśród klientów, świadcząc zwłaszcza 
usługi spedycyjne oraz magazynowe typu in-house. Obecnie ESA Polska posiada 10 oddziałów oraz 
zatrudnia ponad 160 osób. 
 

At the moment we are looking for: 
Material Controller in Kozienice 
 
Required profile: 
- polish - mother language 
- english - second language (fluent) 
- open and positive personality in order to take communication with many people from different 
countries; 
- special experience is not strong required; 
- logistics knowledge (e.g from University) would be useful; 
- fluent working in MS Excel, MS Power Point and MS Word 
- driver license 
- availability to work form Monday to Friday 
- student/ graduate 
 
Tasks 
- material control  
- reporting 
- documents flow coordination  
- presentation material preparation 
- labels scanning  
 
We offer: 
ability to co-create innovative projects in Kozienice 
excellent work atmosphere 
opportunity to work in international enviroment 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem ,, MCK” za na adres 
musial.agnieszka@esa-logistics.eu 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity, Dz. U. z 
2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Esa s.r.o. sp. z.o.o. Oddział w Polsce z siedzibą 
w Gliwicach." 


