
 

 
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Koordynator ds. Transportu Kurierskiego (Express) 
Kategoria zaszeregowania płacowego: M 

Miejsce pracy: Wrocław  
Nr ref.: 8326 

ZAKRES ZADAŃ: 
Kandydat/Kandydatka zatrudniony/na na tym stanowisku będzie bezpośrednio podlegać Kierownikowi 
GTW Drogowego i będzie odpowiedzialny/na za zarządzanie, organizowanie i codzienne monitorowanie 
aktywności kurierskich w zakresie doręczania i odbioru przesyłek zgodnie ze standardami firmy oraz za 
motywowanie, rozwijanie i dyscyplinowanie kurierów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Do 
zadań tej osoby będzie również należało przeprowadzanie regularnych jazd kontrolnych z podległymi 
pracownikami, zapewnienie właściwego sposobu wykorzystywania powierzonego mienia, terminowe 
rozliczanie kurierów oraz przeprowadzanie egzaminów praktycznych kurierów. 

WYMAGANIA: 

• doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 
• umiejętność kierowania i motywowania podległego zespołu, 
• umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej i innych, 
• umiejętność podejmowania decyzji, 
• doświadczenie w obsłudze Klientów oraz silna orientacja na Klienta, 
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, 
• znajomość obsługi komputera (MS Office), 
• prawo jazdy kat. B, 
• wykształcenie minimum średnie. 

OFERUJEMY: 
• pracę w dynamicznie rozwijającej się, międzynarodowej firmie, 
• dużą samodzielność i odpowiedzialność w pracy, 
• możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: agata.smolarek@dhl.com 
w tytule prosimy umieścić numer rekrutacji. 

Jeśli nie masz możliwości przesłania dokumentów elektronicznie, prześlij je na adres: 
Agata Smolarek, Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław,  na kopercie umieszczając numer rekrutacji. 

W treści prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy  
ul. Osmańskiej 2, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych 
procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101. 
poz. 926, ze zm.). 
Zostałem poinformowany, iż: Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w dokumentach 
aplikacyjnych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ulicy Osmańskiej 2. Dane 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacji. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


