
Firma Epicom Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2006 roku, zajmuje się produkcją i zaopatrywaniem Klientów w 

produkty higieniczne. Nasza oferta, obejmująca papier toaletowy i ręczniki papierowe, ukierunkowana jest na 

potrzeby Marek Własnych sieci handlowych. Cechuje nas profesjonalizm i elastyczność w dostosowaniu swojej oferty 

do potrzeb Klientów w ramach szerokiej gamy asortymentu papierniczego. 

 

Do naszego zakładu produkcyjnego w Bogumiłowie gm. Kleszczów (21 km od Bełchatowa) 

poszukujemy osób do pracy na stanowisku: 

 

Specjalista ds. transportu 

Zakres obowiązków: 

 Prowadzenie współpracy z firmami świadczącymi usługi transportowe i spedycyjne. 

 Kompleksowa organizacja oraz koordynacja działań w obszarze planowania transportu oraz 

zapewnienie prawidłowego procesu zarządzania wysyłkami. 

 Tworzenie planu załadunków i rozładunków, awizacji. 

 Dbałość o terminowość i jakość realizowanych transportów. 

 Organizacja transportu krajowego i międzynarodowego. 

 Bieżąca obsługa reklamacji logistycznych. 

 Bieżące gromadzenie danych dla analiz i statystyk dotyczących wysyłek i transportów. 

 Negocjowanie stawek transportowych. 

 Optymalizacja wydatków ponoszonych na transport. 

 Przygotowywanie i monitoring realizacji budżetu transportowego. 

 Dbałość o kompletację, obieg oraz archiwizację dokumentów transportowych. 

 Weryfikacja i opisywanie faktur transportowych. 

Wymagania: 

 Znajomość zagadnień transportu. 

 Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku. 

 Wysoka dyspozycyjność. 

 Prawo jazdy kategorii B. 

 Wykształcenie średnie. 



 Bardzo dobra organizacja czasu pracy oraz samodzielność w działaniu. 

 Silna motywacja do pracy. 

 Zdolności komunikacyjne. 

 Umiejętność priorytetyzacji zadań. 

 Zdolność pracy pod presją czasu. 

 Mile widziana znajomość języka angielskiego. 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 Bogaty system szkoleniowy. 

 Pakiet dodatków motywacyjnych do pensji (premia miesięczna, premia absencyjna, dodatek 

urlopowy, bony świąteczne, nagrody uznaniowe, dopłata do grupowego ubezpieczenia na życie), 

 Praca w młodej, dynamicznie rozwijającej się firmie. 

 Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w obszarze FMCG. 

 Narzędzia umożliwiające efektywną pracę. 

 

Kontakt 
 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 533-339-669 lub mailowy: 

rekrutacje@epicom.com.pl  

 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez 

Epicom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”  

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Epicom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Krakowska 

264. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 

aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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