
OFERTA nr 2022/203 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Emons Group/c.o Van Huet Glastransport sp.z.o.o 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Kolonia Poczesna 42-262, ul. Nadrzeczna 1 

Adres strony internetowej  www.emons.eu 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Patrycja Stempińska 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
Poprzez stronę internetową 

Data ważności oferty 1-12-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie- w trakcie 

Kierunek/specjalność Logistyka 

Znajomość języków obcych Angielski/ niemiecki/polski- w stopniu dobrym 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia Biegła obsługa komputera 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Junior Fleetmanager  

Rodzaj oferty Staż 

Rodzaj umowy   umowa stażowa 

Wymiar czasu pracy 160 Wysokość wynagrodzenia brutto 3.010 zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Częstochowa Liczba wakatów 1 

Zakres obowiązków 

The Emons Group- s looking for you, our new fleet manager! 
(to learning)  Your tasks include coordinating a team of 
drivers and always being their first point of contact, even 
outside office hours. You accompany the drivers in their day-
to-day job so that transport orders are always carried out on 
time, without damage and at the lowest operational costs. Of 
course, you also try to solve any problems that arise. Your 
choices are based on defined key figures, you motivate 
the drivers and report to the Operations Manager. 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

 

You have… 
• •       Excellent knowledge of the German or English and Polish language 



• •       Very good computer skills 

• •       Accuracy at work 

• •       Analytical thinking skills 

You… 
• •       Work pro-actively with an eye for detail 

• •       You like to work in a team, especially in your branch 

• •       Have good social skills and an open way of communication 

• •       See opportunities and use them, make decisions 

• •       Can translate ideas and opinions in a clear language for those involved, identify important 

information and ensure that they end up in the right place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


