
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku jak również  w ramach przyjętej strategii 
rozwoju Port Gdański Eksploatacja S.A. poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. Obsługi Klienta 

Zakres obowiązków: 

• współpraca z armatorami, kapitanami statków, dysponentami ładunków; 
• sprawdzanie ewidencji kosztów statkowych; 
• koordynowanie transportów oraz usług dla statków; 
• współpraca ze służbami w porcie. 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe o jednej z wymienionych specjalności: administracja, 
zarządzanie, ekonomia, logistyka i pokrewne; 

• doświadczenie na stanowisku agenta statkowego, spedytora; 
• doświadczenie oraz znajomość branży morskiej; 
• umiejętność organizacji pracy własnej; 
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; 
• nastawienie na działanie i pokonywanie trudności; 
• dobra znajomość języka angielskiego ( mile widziany dodatkowy język rosyjski – 

komunikatywnie); 
• dobra znajomość pakietu Ms Office; 
• prawo jazdy kat. B. 

 
Oferujemy: 
 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
• dużą samodzielność w działaniu; 
• praca w ciekawym dynamicznym zespole;  
• możliwość rozwoju zawodowego; 
• budowanie relacji z międzynarodowymi podmiotami z branży morskiej;  
• współpraca z klientami portfela A i V; 
• pakiet socjalny; 
• Kartę MultiSport. 
 
 

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesyłanie CV  na adres: 
 

rekrutacja@pge.pl 
 

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

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. 
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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.  
• dane Pani/Pana w przypadku nieskutecznej rekrutacji zostaną usunięte w ciągu 30 dni od 

zakończenia rekrutacji. 
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