
 

Logart jest agencją doradztwa personalnego specjalizującą się w rekrutacji menedżerów i 

specjalistów dla branż: Logistyka, Transport oraz Produkcja. Obecnie dla jednego z naszych 

klientów Firmy będącej liderem na austriackim rynku frachtu lotniczego i pionierem w Europie 

Wschodniej, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Managing Director 

MIEJSCE PRACY: Warszawa 

Zakres obowiązków: 

• Zarządzanie podległą jednostką operacyjną (spedycja lotnicza i morska) 

• Prowadzenie spójnej polityki operacyjnej, handlowej, wizerunkowej oraz kształtowanie 

strategii rozwoju firmy 

• Odpowiedzialność za budżet i wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa 

• Organizacja procesów, zespołów, standardów i metod działania 

• Realizacja wyznaczonych celów biznesowych 

• Organizacja pracy podległych działów 

Wymagania: 

• Minimum 5 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem operacyjnym w 

obszarze spedycji lotniczej i morskiej 

• Bardzo dobra znajomość zagadnień zarządzania i rozwoju biznesu 

• Bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności zarządczych (osobowości lidera, umiejętności 

delegowania zadań, mierzenia wyników) 

• Zdolności w zakresie analizowania danych, konstruowaniu wniosków i ich prezentacji 

• Biegła znajomość języka angielskiego 

• Samodzielności, inicjatywy oraz determinacji w dążeniu do celu 

• Reprezentowanie firmy na wydarzeniach branżowych, gotowość do podróży służbowych 

Oferujemy: 

• Realny wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, możliwość implementacji własnych 

pomysłów i rozwiązań 

• Atrakcyjne wynagrodzenie 



• Współpracę z ekspertami i pracę w międzynarodowym środowisku 

• Rozwiniętą sieć współpracy z oddziałami na całym świecie 

• Samodzielność w działaniu 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 

izabela.florczak@logart.com.pl z dopiskiem „Managing Director” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Administratorami danych osobowych są Logart Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Karola Hiellego 3/108, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381852559 

oraz Logart, adres siedziby: ul. Armii Krajowej 41, 96-314 Baranów, NIP: 8381256389. Dane osobowe mogą być udostępnione 

potencjalnym pracodawcom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, włączając w to prawo do ich usunięcia. Aplikacja oznacza potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania 

danych osobowych przez Administratorów oraz przysługujących kandydatowi prawach, opublikowanych na 

stronie www.logart.com.pl/index.php/rodo. 
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