
 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

DSV International Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji oraz weryfikacji moich 

kompetencji, a nadto do przekazania moich danych osobowych innym spółkom z grupy kapitałowej DSV ISS na potrzeby rekrutacji 

prowadzonych w przyszłości.” 

DSV – Global Transport and Logistics 

With offices and facilities in more than 80 countries on six continents, we provide and run supply chain solutions for thousands of companies on 

a daily basis. Our reach is global yet our presence is local and close to our customers. Read more at www.dsv.com 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana\Panią dokumentach aplikacyjnych jest spółka DSV International Shared Services sp. z o.o.  

z siedzibą w Ołtarzewie przy ul. Południowej 2 (dalej: „DSV ISS”).  

2. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesyła Pan/Pani dokumenty aplikacyjne, weryfikacji Pana/Pani 

kompetencji, a nadto w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.  

3. Dane osobowe w związku z prowadzonym przez DSV ISS procesem rekrutacyjnym będę przekazane przez DSV ISS – DSV. W ramach prowadzonych  w przyszłości rekrutacji dane 

osobowe mogą być także przekazane innym spółkom z grupy kapitałowej DSV ISS. 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. 

5. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., przysługuje Panu/Pani prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Pracownik  

Zespołu ds. Procesów Air&Sea 
Miejsce pracy: Warszawa | nr ref. ISS/OSS/PAiS/032017 

Nasza oferta 

 Możliwości wdrażania nowych pomysłów w ramach obowiązujących procedur oraz 

w tworzeniu unikatowych rozwiązań dla biznesu w obszarze Air&Sea. 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, nowocześnie zarządzanej firmie 

 Pakiet socjalny, w tym prywatna opieka medyczna i karta sportowa. 

 Bardzo przyjazna atmosfera pracy. 

 Nowoczesne biuro na Mokotowie. 

Wyzwania 

 Praca w unikatowym na skalę światową projekcie mającym na celu wspieranie procesów 

operacyjnych i dokumentacyjnych w ramach transportu morskiego i lotniczego dywizji 

DSV Air&Sea na świecie. 

 Zbieranie procesowanie i kontrola poprawności danych dotyczących frachtu 

morskiego/frachtu lotniczego. 

 Zapewnianie właściwego obiegu dokumentów spedycyjnych oraz odpowiedzialność 

za poprawną weryfikację danych. 

 Współpraca z oddziałami firmy w Europie i na świecie, w ramach DSV International 

Shared Services Centre. 

Dołącz do nas, jeśli… 

 bardzo dobrze znasz język angielski, 

 masz wyższe wykształcenie lub właśnie kończysz studia, 

 masz już doświadczenie w branży TSL i/lub działach back office w obszarze spedycji 

morskiej/lotniczej - będzie to Twój atut, 

 dobrze znasz pakiet MS Office (w szczególności Excel i Access), 

 jesteś osobą systematyczną, skrupulatną, dokładną i terminową w wykonywanych przez 

siebie zadaniach, 

 umiesz pracować pod presją czasu, priorytetyzować swoje zadania. 

 

Prosimy o przysłanie CV, z zaznaczeniem numeru referencyjnego, na adres: 

rekrutacja@pl.dsv.com 

 


