
 
SKAT Transport – należący do Grupy SKAT operator transportowo-logistyczny 
specjalizujący się w  międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym, 
intermodalnym, przeprawach promowych oraz ubezpieczeniach dla branży TSL, 
poszukuje osób, które wezmą udział w projekcie SKATway. 
 
Projekt zakłada rozbudowany oraz bardzo dynamiczny proces szkoleniowy, którego 
celem jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w branży TSL  
i włączenie najzdolniejszych osób w struktury operacyjne firmy. Podzielony na etapy 
system szkolenia będzie opierał się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z branży, 
przekazywanych w blokach teoretycznych i praktycznych. 
 
Oczekiwania wobec uczestników SKATway: 

 Chęć rozwoju w branży TSL 

 Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (mile widziany: 
angielski, niemiecki, francuski oraz grupa języków skandynawskich) 

 Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i umiejętność samokształcenia 

 Skuteczna organizacja pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów 

 Umiejętność realizacji zadań pod presją czasu 

 Umiejętność pracy w grupie 

 Determinacja i wytrwałość w dążeniu do celu 
 
Oferujemy: 

 Udział w projekcie szkoleniowym pod nadzorem trenerów wewnętrznych, który 
odbędzie się w głównej siedzibie firmy w Gdańsku 

 Aktywny udział w 3-miesięcznym systemie szkoleń z możliwością weryfikacji 
zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w formie testów oraz rozwiązywania 
realnych zadań operacyjnych 

 Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w strukturach operacyjnych firmy 
po zakończeniu projektu (dla najbardziej aktywnych i skutecznych 
uczestników) 

 Benefity w postaci: pakietu opieki medycznej, kart sportowych, ubezpieczenia 
grupowego 

 Zatrudnienie na pełny etat na stanowisku Młodszego Asystenta 
 
Zachęcamy do przesłania swojej aplikacji na adres: aplikacje@skat.com.pl,  
w temacie prosimy wpisać numer referencyjny ogłoszenia: SkW/04/16.  
 
Uwaga! Prosimy o przesyłanie aplikacji zwierającej CV i List Motywacyjny.  
 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez firmę SKAT Transport sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy  
z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 
zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania”. 
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.  
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