Port Gdański Eksploatacja S.A.
Główny operator przeładunkowy na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego
Poszukuje osób na stanowisko :

Ekspedytor
Miejsce pracy: Gdańsk
Zakres zadań:










Planowanie, organizowanie oraz nadzór nad przyjęciem oraz wydawaniem towarów z
placów i magazynów,
Przygotowanie stosowanej dokumentacji ekspedycyjnej oraz składowej,
Nadzór nad załadunkiem oraz rozładunkiem towarów,
Ewidencjonowanie obrotu towarowego,
Nadzór nad pracami brygad w zakresie sposobu i miejsca złożenia towarów,
Rozliczanie z wykonanej pracy,
Pisemne zgłoszenia odpowiednim służbom wszelkich rozbieżności i
nieprawidłowości, powstałych w trakcie przyjmowania i wydawania towarów,
Bieżąca współpraca z firmami kontrolnymi w zakresie kontrasygnacji,
Ważenie wydawanych towarów (waga kolejowa oraz samochodowa).

Wymagania:






Wymagane wykształcenie minimum średnie (mile widziane: technik logistyk, technik
spedytor),
Dobry stan zdrowia,
Dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
Samodzielność w działaniu,
Umiejętność pracy w zespole,



Oferujemy:



Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.



Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się branży.



Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności.



Miłą atmosferę i partnerskie stosunki w pracy.



Kartę MultiSport..



Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i
list motywacyjny)
na adres:
rekrutacja@pge.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:












administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A.,
80-548 Gdańsk ul. Roberta de Plelo 6,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@pge.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w procesie rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie
rekrutacji.

PG Eksploatacja S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi
kandydatami

