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Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Kierowca kat. B
Miejsce pracy: teren UE 

Osoba ta odpowiedzialna będzie za: 
• Transport towarów zgodnie ze zleceniem 
• Dbanie o powierzony towar (odpowiednie zabezpieczenie, załadunek itd.)
• Dobór najlepszych tras w przewozie towarów
• Dbałość o poprawne wypełnienie dokumentów przewozowych
• Ścisła i bezproblemowa współpraca ze spedytorami
• Dbałość o dobry wizerunek firmy 

Od kandydatów oczekujemy:   

• prawo jazdy kat. B od co najmniej 5 lat
• wysokiej kultury i etyki osobistej oraz bezkonfliktowości w pracy
• umiejętności pracy wielozadaniowej, podzielności uwagi
• punktualności, odpowiedzialności, dokładności
• doświadczenia w prowadzeniu aut dostawczych o DMC do 3,5 tony
• umiejętność posługiwania się GPS oraz email w telefonie 
• znajomość topografii Europy będzie dodatkowym atutem
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• odpowiedzialną pracę z możliwością rozwoju
• możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
• bardzo dobre warunki zatrudnienia w stabilnej organizacji i atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość odbywania wybranych szkoleń
• dodatkowe bonusy (karta multisport, premie uznaniowe, motywacyjne, świąteczne, 

itp.) 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sabały 60.

2) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie
oddzielnej zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych na stronie www.amg-cargo.com 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres :

kariera@amg-cargo.com

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182, 1662)”. 




