
 
 

XPO Transport Solutions Poland należy do grupy XPO Logistics, jednego z 10 największych globalnych dostawców 

rozwiązań transportowych i logistycznych, która w 2016 roku otrzymała tytuł najszybciej rozwijającej się firmy na 
liście Fortune 500. XPO dostarcza nowatorskie rozwiązania dla łańcucha dostaw firmom, które odniosły światowy 

sukces, jak Boeing, Home Depot, Ikea, L’Oreal, i wielu innym. Obsługujemy ponad 50 000 Klientów, zatrudniamy 
ponad 87 000 Pracowników, w 1425 lokalizacjach, w 34 krajach. Rozwijamy się na całym świecie i nieustannie 

poszukujemy utalentowanych osób na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, które potrafią dostarczać 
najwyższej jakości usługi dla naszych Klientów. 

 

 
 

KIEROWCO MIĘDZYNARODOWY 
  

Rozumiemy Ciebie i Twoje wybory. 
 W XPO Transport Solutions możesz wybrać. 

  
Poszukujesz równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym? 

Wybierz system: 2 tygodnie w trasie – 1 tydzień w domu. 
Oferujemy 2100 PLN brutto podstawy + 53 EUR diety dobowej + dodatkowe świadczenia 

  
Poszukujesz wyższych dochodów? 

Nic prostszego - wybierz jeden z wielu dostępnych systemów pracy (3/1, 4/2, 6/2 …),  
w których oferujemy 2100 PLN brutto podstawy + 53 EUR diety dobowej + dodatkowe świadczenia 

 50% Kierowców XPO TSP zarabia 7 800 PLN netto.  

 
Oferujemy Tobie stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawsze terminowe wynagrodzenie  

wszystkie świadczenia rozliczane i wypłacane zgodnie z Kodeksem Pracy  
bogaty pakiet socjalny  - bardzo dobre, rozszerzone ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wczasów, dodatki 

świąteczne, dofinansowanie do karty rekreacyjno-sportowej 
możliwość spędzania pauz dobowych na świetnie wyposażonych bazach - bezpłatne prysznice oraz WiFi, pralki, sala 

TV, kuchnia 
odpowiedni odpoczynek – konieczność przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców 

opiekę doświadczonych koordynatorów podczas podróży służbowej 

Zapraszamy do kontaktu – Aleksandra Grudzińska 
rekrutacja.transport@xpo.com 

 
WE ARE TRUSTWORTHY  RESPONSIVE UNITED  COMMITED ENTERPRENEURIAL  SAFETY-FOCUSED 

 

 
 

Przed wysłaniem aplikacji koniecznie proszę przeczytać poniższe oświadczenie – wysłanie aplikacji jest 
równoznaczne z akceptacja jej założeń. 

 



 
 

Informujemy, że Administratorem danych jest. XPO Transport Solutions Poland sp. Z o.o.  Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Płotach k/Czerwieńska, ul. Lubuska 15A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo  

do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
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. podanie przez 
Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, lecz koniecznym do przystąpienia do procesu 

rekrutacji. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez XPO Transport Solutions Poland 
sp. Z o.o.  Polska sp z o.o. z siedzibą w Płotach k/Czerwieńska, ul. Lubuska 15A zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
 

 


