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Imperial Logistics jest dostawcą usług logistycznych w zakresie outsourcingu 
zintegrowanej logistyki. Znajduje się wśród 30 największych globalnych dostawców 
usług logistycznych. IMPERIAL Logistics International z siedzibą w Duisburgu posiada 
bardzo zróżnicowane portfolio usług, skupione w kilku dywizjach. Jako głęboko 
zintegrowany dostawca usług logistycznych wspieramy sukces rynkowy z kluczowych 
sektorów: motoryzacyjnego, chemicznego, konsumenckiego i przemysłowego. I 
chcemy rozwijać się razem z naszymi pracownikami i klientami.  

W Polsce spółka jest obecna w Swarzędzu, Środzie Śląskiej oraz w Gliwicach pod 
nazwą IMPERIAL Transport Sp. z o.o. 

 

Dla naszego Business Unit Road w Komornikach (Środa Śląska) poszukujemy 
pracownika na stanowisko: 

 

Spedytor w transporcie 
międzynarodowym 

 
 
Do głównych zadań należeć będą: 

 Kompleksowa obsługa klienta w zakresie przewozów chemii płynnej, w tym towarów 
niebezpiecznych 

 Planowanie i organizowanie transportu międzynarodowego i krajowego 
 Ścisła współpraca w ramach grupy Imperial 
 Realizacja celów jakościowych i finansowych oddziału w swoim obszarze, 
 Monitorowanie pracy własnego taboru oraz przewoźników i wprowadzanie ew. działań 

korygujących, 
 Dbałość o wysoką, jakość oferowanych usług, 
 Sporządzanie i kontrola dokumentacji przewozowej 

Od kandydata starającego się o stanowisko wymagane są:  

 Doświadczenia w pracy z klientem  
 Komunikatywnej znajomości języków obcych: j. angielskiego lub/i j. niemieckiego 
 Znajomości pakietu Microsoft Office, 
 Umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania szybkich decyzji, 
 Orientacja na cel i umiejętność pracy pod presją czasu 
 Znajomość branży chemicznej będzie dodatkowym atutem 

Wybranemu kandydatowi firma oferuje: 

 Pracę pełną wyzwań oraz możliwości rozwoju, 
 Zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z  pakietem socjalnym 
 Pracę w oparciu o jasny zakres obowiązków oraz wyznaczane cele 
 Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

organizacji pracy i wykorzystania narzędzi z branży TSL 

W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy przesłać CV wraz z klauzulą o 
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Imperial Transport Sp. z o.o. dla potrzeb obecnej rekrutacji“ na adres mailowy 
Pawel.Malinowski@imperiallogistics.com  
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Przetwarzanie danych osobowych przez Imperial Transport Sp. z o.o. 
 
Administratorem danych osobowych jest Imperial Transport Sp. z o.o. z siedzibą            w 
Swarzędzu (62-020), przy ul. Rabowickiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda              w Poznaniu, 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096251, 
posiadająca NIP: 7790020554. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,                     z którym można 
skontaktować się pod adresem: rodo@imperiallogistics.com 
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji w tym ocena 
kwalifikacji oraz umiejętności kandydata w celu wyboru osoby odpowiedniej do pracy na 
stanowisku wskazanym w ofercie rekrutacyjnej. 
 
1. Przetwarzanie danych na obecne i przyszłe rekrutacje odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO (wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych            w celu 
umożliwienia administratorowi wyboru najlepszego kandydata do pracy) oraz Kodeksu Pracy z 
dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.). Jednocześnie w myśl art. 
4 ust. 11 RODO oraz motywu 32 RODO przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest traktowane 
jako jednoznaczna, świadoma i dobrowolna czynność potwierdzająca wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.  
 
1. Dla obecnych rekrutacji dane przetwarzane są przez okres do trzech miesięcy po ich 
zakończeniu. 
2. Dla przyszłych rekrutacji dane są przetwarzane przez okres do 3 miesięcy po 
zakończeniu rekrutacji lub usuwane w momencie ustania celu do którego zostały zebrane.  
 
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim 
jak: firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne 
wykorzystywane przez Administratora do przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą 
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: 
1) wycofania udzielonej zgody, 
2) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
3) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
4) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) przeniesienia danych osobowych,  
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w procesie 
rekrutacji. Bez podania danych nie będziesz mógł/mogła wziąć w niej udziału. Twoje dane nie 
będą podlegały profilowaniu.   


