
 

 

 

Firma Uni-logistics Sp. z o. o. jest kompleksowym operatorem logistycznym. Naszym 

klientom oferujemy szeroki zakres usług w przewozie morskim, drogowym i lotniczym. W 

związku z dynamicznym rozwojem firmy prowadzimy projekt rekrutacyjny na stanowisko:  

 

ASYSTENT SPEDYTORA DROGOWEGO 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr. ref.: AST/WAW 

 

Naszą ofertę kierujemy do studentów zaocznych i absolwentów szkół wyższych kierunek 

logistyka, spedycja, transport.  
 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Zaangażowania i chęci do zdobywania wiedzy w branży TSL 

• Znajomości j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację 

• Zdolności analitycznego myślenia i planowania 

• Dobrej znajomości MS Office 

 

Oferujemy:  

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• Pracę w organizacji nastawionej na ciągły rozwój oraz długoterminową współpracę 

• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz przejrzysty system premiowy 

• Praca w przyjaznej i miłej atmosferze 

• Udział w szkoleniach, spotkania integracyjne 

• Szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: karta Multisport, karty podarunkowe, kursy językowe, 

ubezpieczenia grupowe, dodatkowy dzień wolny w dniu urodzin 

 

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z numerem referencyjnym oraz dołączeniem klauzuli na adres: www.unilog.eu. Zapraszamy do 

odwiedzenia naszej strony gdzie można znaleźć więcej ciekawych informacji www.unilog.eu. Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uni-logistics Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdyni zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Uni-logistics Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 19. 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: praca@unolog.pl.     
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