
AUTOLOGIC Sp. z o.o. ( NIP 113-257-92-85 )  
To nowoczesna firma outsourcingowa świadcząca usługi z zakresu usług door-to-door, wynajmu 
pracowników technicznych i organizacji sprzedaży używanych samochodów specjalizująca się w obsłudze 
największych firm wynajmu długoterminowego oraz dużych podmiotów użytkujących floty samochodów. 

Pracownik operacyjny/Kierowca 
 

Rodzaj oferty: praca zlecona  
Forma 
zatrudnienia 
(rodzaj umowy):  

umowa zlecenia 

Lokalizacja miejsca 
pracy: 

Wrocław  i okolice oraz teren całego kraju 

Numer 
referencyjny: 

PO/K 

Termin nadsyłania 
aplikacji: 

Od momentu ukazania się ogłoszenia do końca kwietnia 2015 

Branża: Logistyka / Dystrybucja / Spedycja 
Charakter pracy:  obsługa klienta 
Dotyczy formy 
studiów: 

Wszystkich 

Zakres 
obowiązków: 

• prowadzenie samochodów 
• przygotowywanie dokumentacji ze zleceń 
• współpraca z biurem 

Wymagania: • wiek 21 - 25 lat, dyspozycyjność min 2 dni w tygodniu, wygląd zewnętrzny 
wzbudzający zaufanie, zerowe konto punktów karnych za jazdę samochodem, 
dostęp do poczty elektronicznej i skanera, własny samochód mile widziany, 
prawo jazdy kategorii B 

• doświadczenie zawodowe: Prawo jazdy min 2 lata 
• obsługa urządzeń biurowych, mile widziana znajomość branży 
• komunikatywność, kultura osobista, dobra organizacja pracy, samodzielność, 

odpowiedzialność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, wytrwałość, 
umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, mobilność, gotowość 
do szybkiego uczenia się, umiejętność pracy zespołowej / pracy w grupie 
zadaniowej 

• znajomość języków:  
o język angielski: mile widziana 

• obsługa komputera w zakresie programów: pisania, dołączania plików, robienia 
skanów; 

 
Uwagi: Firma AUTOLOGIC Sp. z o.o. oferuje atrakcyjną pracę na umowę zlecenie w 

nienormowanym czasie w charakterze kierowcy. Lubisz jazdę dobrymi samochodami i 
jesteś odpowiedzialny ? Zapłacimy Ci za to. Poszukujemy przedstawicieli naszej firmy 
w większych miastach Polski, którym powierzymy pojazdy naszych klientów w celu 
odprowadzenia ich pod wskazany adres i w określonym w zleceniach celu. 
 
Osoby spełniające nasze wymagania i zainteresowane współpracą z nami mogą 
składać aplikacje (CV i list motywacyjny) na naszej stronie: 
www.autologic.pl  
wypełniając zamieszczony tam formularz lub przesyłając je na adres e-mail:  
 
g.szafran@autologic.pl, podając nr ref oraz umieszczając klauzulę o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych. 
Osoba do kontaktów: 
Grażyna Szafran – Koordynator Zespołu 
Tel. 781 535 257 

http://www.autologic.pl/
http://www.autologic.pl/
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