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PEKO Spedycja Międzynarodowa to więcej niż firma z branży TSL! To ludzie z pasją, którzy wyznają 

ideologię work - life balance! 

Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie spedycji morskiej, lotniczej, kolejowej i drogowej oraz 

obsługę celną poprzez naszą agencję celną - PEKO Agencja Celna. 

Na rynku międzynarodowym działamy od 2006 roku, dzięki czemu dziś świadczymy usługi na 

wszystkich kontynentach przy współpracy z naszymi sprawdzonymi partnerami.  

Naszym Klientom zapewniamy doświadczenie, elastyczność rozwiązań oraz indywidualne podejście 

poparte wieloletnimi relacjami biznesowymi z naszymi partnerami. 

 

Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: 

 

Asystenta SPEDYTORA MORSKIEGO 

     Biuro w Warszawie 

Dołącz do nas, je śli posiadasz:  

- umiejętność organizacji własnego czasu pracy, 

- komunikatywną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

- znajomość zagadnień i dokumentacji związanej z transportem morskim, 

- praktyczną znajomość obsługi komputera MS World, MS Excel, 

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

 

Zadania dla Ciebie: 

− prowadzenie rozliczeń kosztów transportu z partnerami i oddziałami Firmy, 

− weryfikacja merytoryczna i finansowa faktur kosztowych, 

− planowanie, realizacja i rozliczenie zleceń spedycyjnych w transporcie morskim, 

− kontrola dokumentów spedycyjnych, 

− wpisywanie zleceń do systemu spedycyjnego, 

− pomoc w organizowaniu całego cyklu usługi spedycyjno- przewozowej. 

Oferujemy: 

 

- interesującą pracę w międzynarodowej organizacji, 

- możliwość zdobycia ciekawego zawodu, 

- wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności 

- dobrą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole, 
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Kandydatów zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kierowanie aplikacji w 

formie elektronicznej na adres: 

 

pracawarszawa@peko.pl, 

 
 

Prosimy o zał ączenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  PEKO Spedycja Międzynarodowa W. Jankowski, P. 
Stachura SP. J. z siedzibą w Gdańsku, 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 PEKO 
Spedycja Międzynarodowa W. Jankowski, P. Stachura, Spółka Jawna ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, NIP 5832962551, 
KRS 0000579319. 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: 
pracawarszawa@peko.pl. 

 


