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03OD REDAKCJI

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI
ZA ŚRODOWISKO I SPOŁECZEŃSTWO

 
Szanowni Czytelnicy,
Już od wielu lat jednym z podstawowych celów 
naszego przedsiębiorstwa jest zrównoważony 
rozwój, czyli między innymi ochrona środowiska, 
działanie przyjazne dla klimatu i oszczędzanie 
zasobów naturalnych. Od dawna naszą codzienną 
praktyką jest optymalizowanie łańcuchów dostaw  
i tras przejazdów oraz ograniczanie liczby pustych 
przebiegów. Stosujemy niskoemisyjne pojazdy, 
uwzględniamy aspekty ekologiczne w naszych 
inwestycjach budowlanych oraz redukujemy ilość 
wytwarzanych odpadów.

CORAZ BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA  
GOSPODARKA

Jednak zrównoważony rozwój to znacznie więcej 
niż ekologia. Jesteśmy także odpowiedzialni za 
społeczeństwo i naszych pracowników. Dlatego 
naszym celem jest nadążanie za zmieniającym się 
otoczeniem, na przykład poprzez inwestowanie  
w rozwijanie kompetencji ponad 6000 naszych 
pracowników. Nie zapominajmy, że najważniejszym 
zasobem w logistyce jest człowiek.

Jesteśmy firmą logistyczną o międzynarodowym 
zasięgu, a jednocześnie przedsiębiorstwem rodzin-
nym – dlatego spoczywa na nas szczególna odpo-

wiedzialność. Traktujemy ją bardzo poważnie. 
Każdego dnia staramy się by nasze działania były 
bardziej zrównoważone. Nasze cele i podejmowane 
środki zawarliśmy w raporcie zrównoważonego 
rozwoju. Więcej informacji na ten temat znajdziesz 
na kolejnych stronach.

PEŁNE ZAANGAŻOWANIE PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA 

Idea zrównoważonego rozwoju była zawsze bliska 
także Joachimowi Finkowi i Joachimowi Henneber-
gerowi, którzy przez kilka dekad mieli i nadal mają 
decydujący wpływ na kształt naszego przedsię-
biorstwa. W tym numerze magazynu Transfer 
pragniemy uczcić te dwie wielkie osobowości, 
które wkrótce odchodzą na emeryturę. 

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Was, 
nasi drodzy klienci, pracownicy i kontrahenci. 
Dziękujemy za to, że byliście z nami w tym innym 
niż wszystkie roku. Musimy teraz ufnie patrzeć  
w przyszłość. Życzymy Wam Wesołych Świąt oraz 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Rodzina Geis

Hans-Georg Geis, Hans Wolfgang Geis, Jochen Geis  
i Wolfgang Geis (od lewej).

Übernahme
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Jedną z głównych zasad 
naszej grupy kapitałowej 
jest działanie w poczuciu 
odpowiedzialności za 
ludzi i środowisko 
naturalne. Nasz pierwszy 
raport zrównoważonego 
rozwoju pokazuje, jak  
w praktyce realizujemy  
to założenie.

Tworzenie efektywnych 
rozwiązań transportowych, 
optymalne wykorzysty-

wanie zasobów i przestrzeganie 
odpowiedzialności społecznej –  
oto niektóre z zagadnień porusza-
nych w naszym raporcie zrówno-
ważonego rozwoju. Raport podsu-
mowuje naszą działalność  
w trzech głównych aspektach, 
którymi są: środowisko i energia, 
ludzie i społeczeństwo oraz 
innowacje i podstawy długoter-
minowego sukcesu.

ŚRODOWISKO I ENERGIA

Ochrona środowiska naturalnego 
i klimatu to podstawowe cele 
naszego przedsiębiorstwa. Jako 
jedna z pierwszych firm logi-
stycznych w Niemczech wprowa-
dziliśmy w 2005 roku komplekso-
wy system zarządzania 
środowiskowego zgodny z normą 

DIN EN ISO 14001. Należymy do 
Bawarskiego Paktu na Rzecz 
Środowiska, Heskiego Sojuszu 
dla Środowiska oraz Towarzy-
stwa Promocji Środowiska Dolnej 
Frankonii.

Dbamy przede wszystkim o to, by 
nasze procesy były zgodne  
z wymaganiami środowiskowymi; 
stale pracujemy nad polepsza-
niem naszej wydajności energe-
tycznej i bilansu ekologicznego. 
Udało nam się już wiele poprawić, 
między innymi w następujących 
obszarach:

• W ubiegłym roku zredukowali- 
 śmy emisję CO2 w relacji do   
 obrotów przedsiębiorstwa 
 o 5,24% w porównaniu z rokiem  
 2018.

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ
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• W 2019 roku zmniejszyliśmy  
 ilość odpadów kartonowych  
 i papierowych w relacji do   
 obrotów o 7,1%, a drew-  
 nianych – o 4,7%.

• W ciągu ostatnich dwóch lat  
 zmniejszyliśmy przeciętne   
 zużycie paliwa przez naszą flotę  
 pojazdów ciężarowych o 4,1%.  
 Dzięki energooszczędnym  
 i niskoemisyjnym pojazdom,  
 innowacyjnej technice  
 oraz szkoleniom kierowców   
 udało nam się zaoszczędzić   
 łącznie 167 591 litrów oleju   
 napędowego. Jest to ekwiwalent  
 444 ton CO2.

•Podczas gdy nasze obroty   
 wzrosły z roku 2018 do roku  
 2019 o 8,6%, całkowite   
 zużycie energii zwiększyło się  
 zaledwie o 1,2%.

Również w naszych nieruchomo-
ściach stawiamy na rozwiązania 
prośrodowiskowe. W nowo 
budowanych obiektach instaluje-
my energooszczędne oświetlenie 
LED, a wyposażenie istniejących 
budynków sukcesywnie wymie-
niamy na bardziej ekologiczne. 
Przykładem jest centrum logi-
styczne w Ratyzbonie – zainsta-
lowane w nim niedawno oświetle-
nie LED oszczędza rocznie 76 
000 kilowatogodzin energii 
elektrycznej, ma znacznie dłuż-
szą żywotność i zapewnia lepszej 
jakości światło, przez co poprawia 
warunki pracy.

    >>>

2017

ZURZYCIE PALIWA NA 100 KM

2018 2019

100% 98,5% 95,9%

OCHRONA ŚRODOWISKA  
W CENTRUM UWAGI:
 
•  Emisje szkodliwych substancji
•	 Zużycie	materiałów	 
	 opakowaniowych	i	kartonów
•	 Odprowadzanie	wody	deszczowej	 
	 i	ścieków,	zanieczyszczenia	gleby
• Stosowanie substancji  
 niebezpiecznych
•	 Zużycie	surowców
•	 Usuwanie	odpadów
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LUDZIE I SPOŁECZEŃSTWO

Oprócz działań na rzecz środowi-
ska naturalnego poczuwamy się 
także do odpowiedzialności 
społecznej. Chcemy, aby relacje 
naszego przedsiębiorstwa z 
otoczeniem społecznym miały 
uczciwy i partnerski charakter. 

Liczą się dla nas kwalifikacje, 
bezpieczeństwo i zdrowie na-
szych pracowników. Nasza grupa 
kapitałowa zatrudnia ponad 
6000 osób. To im, ich kompetencji 
i zaangażowaniu, zawdzięczamy 
doskonałą jakość naszych zróżni-
cowanych usług. 

Pragniemy dzielić się wiedzą i 
edukować, dlatego ogromną wagę 
przywiązujemy do kształcenia 
młodych ludzi. Solidna edukacja 
zawodowa jest naszym prioryte-
tem, co potwierdzają liczby: 

obecnie w naszym przedsiębior-
stwie kształci się 308 młodych 
ludzi w dziewięciu zawodach. 
Odsetek uczniów w niemieckich 
zakładach wynosi 7,8%. Prawie 
wszyscy uczniowie po ukończe-
niu szkoły podejmują u nas stałą 
pracę. To samo dotyczy licznych 
studentów kierunków dualnych. 

Także pracownikom, którzy już 
dawno ukończyli swą szkołę 
zawodową lub studia, oferujemy 
możliwości dalszego rozwijania 
kompetencji. Opracowaliśmy 
całościową koncepcję wspiera-
nia pracowników i rozwoju kadr, 
obejmującą regularne, indywi-
dualnie dobrane seminaria, 
szkolenia i warsztaty. W 2019 
roku każdy nasz pracownik 
skorzystał średnio z 11,5 godzin 
zajęć w ramach kształcenia 
ustawicznego. 

Raport zrównoważonego 
rozwoju jest dostępny do 
pobrania pod adresem: 
www.geis-group.com/
en/downloads

Warto do niego zajrzeć!

Doskonałe 
perspektywy kariery 
w przyszłościowej 
branży logistycznej: 
prawie wszyscy 
uczniowie zostają  
u nas na stałe.

06 TEMAT NUMERU



Zdrowie i bezpieczeństwo na-
szych pracowników leży nam 
szczególnie na sercu, jednym  
z najważniejszych tematów 
naszych szkoleń jest bezpieczeń-
stwo pracy. Podejmujemy także 
inne działania w tym zakresie – 
dbamy o ergonomię stanowisk 
pracy oraz organizujemy  
w zakładach wydarzenia  
specjalne, takie jak Dni Zdrowia. 

Inicjatywy na rzecz społeczności 
realizujemy przede wszystkim na 
płaszczyźnie lokalnej. Zakłady  
w Niemczech uczestniczą  
w projektach pomocowych,  
w ramach których zapewniają 
bezpłatny transport i osobistą 
pracę. Ponadto sponsorują stowa-
rzyszenia i lokalne wydarzenia 
oraz wspierają zbiórki charyta-
tywne na realizację lokalnych 
projektów.

INNOWACJE I PODSTAWY DŁU-
GOTERMINOWEGO SUKCESU

Wreszcie zrównoważony rozwój 
oznacza dla nas wzmocnienie 
naszego przedsiębiorstwa w 
długiej perspektywie i przygoto-
wanie go do przyszłych wyzwań. 
Aby osiągnąć te cele, systemowo 
rozwijamy i testujemy nowe 
rozwiązania i procesy cyfrowe. 
Takie innowacje, jak okulary 
Google Glass, rękawice ze skane-
rem i egzoszkielety, pozytywnie 
wpływają na naszą produktyw-
ność i bezpieczeństwo procesów. 
Jednocześnie dzięki swym ergo-
nomicznym funkcjom odciążają 
one pracowników w codziennej 
pracy.

Dodatkowo wszystkie elementy 
naszego Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania (ZSZ) są nasta-
wione na zrównoważony rozwój  
i ciągłe udoskonalenia. ZSZ 
zmierza do tego, by nasze proce-
sy jak najlepiej funkcjonowały na 
styku ekonomii, ekologii i misji 
społecznej. Świadectwem nasze-
go zrównoważonego podejścia są 
między innymi certyfikaty  
w zakresie zarządzania jakością, 
środowiskiem i bezpieczeństwem 
pracy. Nie zaniedbujemy także 
bezpieczeństwa informacji, 
bezpieczeństwa żywności, 
obsługi celnej i bezpieczeństwa  
w transporcie lotniczym. Łącznie 
posiadamy certyfikaty na podsta-
wie ośmiu standardów.

„TYLKO 
ZRÓWNOWAŻONE 
DZIAŁANIE 
ZAPEWNI NAM 
DŁUGOTERMINOWY 
SUKCES”.
Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis, 
wspólnicy zarządzający

Okulary Google Glass i rękawice ze 
skanerem – innowacje, które ułatwiają 
nam pracę i przygotowują nas na 
przyszłe wyzwania.
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JOACHIM FINK PRZECHODZI  
NA EMERYTURĘ, BY POŚWIĘCIĆ 
SIĘ NOWYM ZADANIOM

Jego dokonania zasługują na 
podziw, szacunek i wdzięcz-
ność: w 1984 roku Joachim Fink 

rozpoczął pracę w naszym przedsię-
biorstwie jako kierownik oddziału  
w Bad Neustadt. Zaledwie sześć lat 
później został członkiem zarządu 
spółki Hans Geis GmbH. Wówczas 
pod jego kierownictwem nasza firma 
zaczęła budować sieć transportu 
drogowego – początkowo w Niem-
czech, w oparciu o własne zakłady 
oraz we współpracy z silnymi 
partnerami. Później zaczęły powsta-
wać także nasze własne sieci zagra-
niczne, obejmujące teren całych 
krajów – w Czechach, na Słowacji  
i ostatnio w Polsce.

Joachim Fink był stale 
motorem tego procesu;  

to on jest architektem 
naszej dzisiejszej 
środkowoeuropej-
skiej sieci transportu 
drogowego.  
Z ogromną energią 
i wytrwałością 
angażował się w 
sprawy przedsię-
biorstwa, koor-
dynował  
transporty  
i udoskonalał 

Po 35 latach niestrudzonej pracy na rzecz naszego 
przedsiębiorstwa Joachim Fink, jeden z filarów  
segmentu Road Services, z końcem roku przechodzi 
na zasłużoną emeryturę.  

je – od 2005 roku jako członek 
zarządu Geis Holding. Abyśmy mogli 
dłużej korzystać z jego kompetencji, 
doświadczenia i lojalności, Joachim 
Fink opóźnił nawet swe przejście na 
emeryturę o pięć lat. 

Joachim Fink był i nadal jest wier-
nym towarzyszem naszego zarządu, 
cenionym przez kontrahentów 
menedżerem oraz świetnym przeło-
żonym i mentorem, od którego wielu 
z nas mnóstwo się nauczyło. Jest 
mistrzem subtelnego i trafnego 
języka, a jego zdanie zawsze się  
liczy – nie tylko w naszym przedsię-
biorstwie, lecz także na forum sieci 
transportu drobnicowego IDS. 
Joachim Fink przez wiele lat repre-
zentował nasze interesy w radzie  
tej organizacji. 

Mimo zawrotnego tempa rozwoju 
naszego przedsiębiorstwa Joachim 
Fink zawsze potrafił zachować 
spokój, cierpliwość i pozytywne 
podejście. Teraz, po przejściu na 
(aktywną) emeryturę, będzie inwe-
stował swą energię w realizację 
zupełnie nowych zadań. Na  
nowym etapie życia życzymy  
mu wiele radości, zdrowia, i – jak 
zwykle – mnóstwa ekscytujących 
projektów!
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JOACHIM  
HENNEBERGER  
MÓWI  
„DO WIDZENIA”

Wszystko zaczęło się 1 sierpnia 1980 
roku: Joachim Henneberger, świeżo 
upieczony absolwent ekonomiki 

przedsiębiorstw, rozpoczął wówczas pracę 
w oddziale w Salz, gdzie był odpowiedzialny 
za księgowość i rachunek kosztów. Gdy  
w latach 1982/83 informatyzowaliśmy 
nasze przedsiębiorstwo, był jedną z osób 
koordynujących ten proces, a wkrótce 
został dyrektorem ds. informatyki. W 1997 
roku ustąpił ze stanowiska dyrektora ds. 
informatyki, by w całości skupić się na 
finansach, za które jest odpowiedzialny jako 
prokurent jeszcze do końca tego roku.

Jego obszar działania – świat liczb  
i finansów – ma w naszym przedsiębior-
stwie bardzo duże znaczenie. Dlatego 
Joachim Henneberger zajmuje jedno  
z najważniejszych stanowisk w całej grupie 
kapitałowej. Jako niezawodny i lojalny 
partner zawsze zabezpieczał właścicieli – 
ostrzegał ich przed ryzykami oraz 
wskazywał pożądaną drogę dalszego 
rozwoju przedsiębiorstwa.

Joachim Henneberger w ciągu ubiegłych 
dekad wywarł ogromny wpływ na kształt 
naszego przedsiębiorstwa i ma swój niepod-

ważalny udział w jego sukcesie. Nadzorował 
przejęcia ponad 40 przedsiębiorstw oraz 
konsolidował bilanse naszych europejskich 
spółek. Za to wszystko pragniemy mu 
serdecznie podziękować! Życzymy pomy- 
ślności, zdrowia i powodzenia w realizacji 
wszelkich nowych planów! 

Władca liczb, mistrz informatyki, 
współautor wielu strategicznych 
decyzji: z końcem roku Joachim 
Henneberger przechodzi na zasłu-
żoną emeryturę po 40 latach pracy 
w naszym przedsiębiorstwie. 

ZABEZPIECZONA SUKCESJA
 
1	stycznie	2021	roku	Joachima	
Hennebergera	zastąpi	na	stanowisku	
Peter	Prusaczyk.	Obaj	już	od	września	
2019	roku	blisko	ze	sobą	współpracu-
ją.	Peter	Prusaczyk	ma	43	lata,	
studiował	ekonomikę	przedsiębiorstw	
i	zdobył	14-letnie	doświadczenie	na	
różnych	stanowiskach	kierowniczych	
w	obszarze	finansów	firmy	logistycz-
nej.	O	swej	nowej	funkcji	mówi	
następująco:	„Pragnę	kontynuować	
dokonania	mojego	poprzednika	 
i	przyczyniać	się,	jako	osoba	odpowie-
dzialna	za	finanse,	do	dalszych	
sukcesów	Grupy	Geis”.

TEMAT NUMERU 0909
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GRUPA KUNERT
 
Grupa	Kunert	zatrudnia	około	2000	
pracowników,	którzy	produkują	rocznie	
330	000	ton	tulei	papierowych,	zabez-
pieczeń	transportowych	i	opakowań	 
z	tektury	falistej	oraz	250	000	ton	
kartonu	na	tuleje.	

DŁUGOTERMINOWY  
KONTRAKT Z GRUPĄ  
KUNERT 
Od przyszłego roku będziemy realizowali ponad 200 zleceń transpor-
towych dziennie dla Grupy Kunert, producenta tulei papierowych, tektury 
falistej i kartonu. Jako generalny wykonawca będziemy zarządzali wszy-
stkimi przewozami LTL i FTL klienta na terenie Niemiec.

Powołaliśmy wspólny zespół projektowy, 
który z początkiem roku przystąpi do 
realizacji tego dużego przedsięwzięcia, 

mającego na celu między innymi optymalne 
połączenie i usieciowienie wolumenów 
przewozów obu partnerów. „Firmy, które 
dotychczas świadczyły usługi transportowe 
dla firmy Kunert, pozostaną częścią  
systemu” – wyjaśnia Marco Rathgeber,  
regionalny dyrektor sprzedaży, od początku 
uczestniczący w projekcie. „Przesyłki firmy 
Geis dodatkowo włączymy do systemu,  
dzięki czemu optymalnie wykorzystamy 
powierzchnie ładunkowe”.

Na początek w projekcie znajdą się fabryki tulei 
papierowych w Wildflecken, Peiting, Soest  
i Selke-Aue, fabryka tektury falistej w Bad 
Neustadt oraz papiernie w Brunnenthal i we 
francuskim Illzach. Już dziś kontrakt przewi-
duje dołączenie w niedługim czasie fabryki 
tektury falistej w Biebesheim am Rhein.

Operacją kieruje oddział w Eichenzell.  
1 stycznia 2021 roku, na samym starcie 
projektu, zakłady firmy Kunert zostaną 
połączone w ścisłą sieć z naszymi oddziałami.

Aby przygotować się do zmian, które nastąpią 
z początkiem stycznia, już od maja tego roku 
określona liczba naszych pojazdów wykonuje 
codzienne przewozy dla firmy Kunert.

Widzimy, że partnerska współpraca dwóch 
przedsiębiorstw zarządzanych przez właści-
cieli przynosi bardzo pożądaną synergię. Ta 
ostatnia jeszcze się zwiększy po rozpoczęciu 
projektu w nowym roku, a także w toku dalszej 
współpracy.

Inicjatorzy współpracy (od lewej): Klaus Stäblein, Jochen Geis, 
Wolfgang Geis, Manfred Kunert, Mathias Kunert, Andreas Kunert i 
Jürgen Schaller.
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DŁUGOTERMINOWY  
KONTRAKT Z GRUPĄ  
KUNERT 

RUSZA BUDOWA  
NOWYCH CENTRÓW  
LOGISTYCZNYCH
Nieruchomości logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb  
są podstawą wydajnych procesów logistycznych. W drugim półroczu 
2020 roku rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych centrów logistyczno-
technologicznych.

NOWE OBIEKTY  
W NORYMBERDZE
 
Prace przy budowie pierwszego z nowych 
centrów logistyczno-technologicznych  
w norymberskim porcie postępują zgodnie  
z harmonogramem – częściowe oddanie do 
użytku planujemy na styczeń. Tymczasem na 
miejscu rusza już budowa siostrzanego obiektu. 
Każda z tych nieruchomości będzie liczyła  
15 000 m2 powierzchni logistycznej i około 
1000 m2  powierzchni biurowej. 

Będą to nasze pierwsze obiekty logistyczne  
o wysokości użytkowej 12 metrów. Dzięki  
takiej wysokości efektywniej wykorzystamy 
dostępną powierzchnię, co jest korzystne 
zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego 
punktu widzenia. Oba budynki zostaną 
ponadto przystosowane do zainstalowania 
modułów fotowoltaicznych, a źródłem oświe-
tlenia będą energooszczędne diody LED oraz 
światło dzienne – za sprawą fasadowych  

i dachowych pasm świetlnych.

Drugi z nowych obiektów oddamy 
do użytku najprawdopodobniej w 
sierpniu 2021 roku. Jeszcze 
mamy w nim wolne miejsce dla 
nowych klientów.

ROZBUDOWA W GOCHSHEIM
 
Również nasze centrum logistyczno-technolo-
giczne w Gochsheim koło Schweinfurtu 
powiększy swoje rozmiary: wkrótce powstanie 
druga nieruchomość logistyczna obok zakładu 
otwartego oficjalnie w 2018 roku. Początek 
budowy jest przewidziany na luty 2021 roku.

Nowy obiekt o powierzchni logistycznej  
20 000 m2 będzie miał 20 bram załadunkowych 
i 2 bramy dojazdowe z poziomu „0”. W jednej  
z jego części utworzymy także magazyn 
materiałów niebezpiecznych. Jakość nowocze-
snego wyposażenia będzie dorównywała 
obiektom powstającym w Norymberdze, dodat-
kową zaletą będą zbliżone do naturalnych 
zbiorniki retencyjne na wodę deszczową.

Oddanie do użytku planujemy na koniec 2021 
roku. Zakład w przeważającej części posłuży 
jako centrum logistyczne dla firmy Kneipp, 
jednego z czołowych producentów 
środków naturopatycznych  
i leków. Ponadto, na działce  
w Gochsheim jest 
jeszcze wolne 
miejsce na trzeci 
obiekt  
o powierzchni  
25 000 m2.
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GEIS  
W BRANŻY 

FASHION
Sprzedaż towarów z branży fashion 
ma swoją specyfikę, która przejawia 

się również w logistyce. Rok 
kalendarzowy podzielony jest na dwa 

sezony - wiosna/lato i jesień/zima. Dla 
każdego z nich magazynowane są 

różne produkty i nowe kolekcje. Co to 
oznacza? Między innymi 

przygotowanie dużej ilości towaru  
w stosunkowo krótkim czasie. Inną 

specyficzną cechą jest regularna 
wymiana rzeczy sezonowych  

w sklepach, związana  
z przetwarzaniem zwróconych 

towarów.

Grupa Geis w obszarze towarów ze świata 
mody świadczy usługi logistyczne na 
rzecz spółki GREAT UNITED TRADING 

(GUT), s.r.o., która ma pod skrzydłami marki 
takie jak KVL, LEE COOPER i w szczególności 
TIMEOUT.
 
„Nasza współpraca z firmą GUT rozpoczęła się 
na podstawie umowy z 2014 r., ale już wcześniej 
współpracowaliśmy częściowo w ramach 
pomocy sezonowej” - wyjaśnia kierownik 
projektu GUT Pavel Tóth, dodając: „Na każdy 
kolejny sezon magazynujemy inne towary, tj. 
nowe kolekcje, które obejmują około 4500 
różnych artykułów. Są to nie tylko ubrania, ale 
też dodatki - latem torebki, paski, torby, 
natomiast zimą czapki, szaliki, rękawiczki itp. 
W ramach naszej współpracy zapewniamy 
wszelką obsługę magazynową tj. od rozła-
dunku dostarczonych kontenerów, czy 
przesyłek lotniczych i samochodów ciężaro-
wych, po dostawę do odbiorców końcowych.”

Towar przechowywany jest na magazynie  
w kartonach zawierających różne rozmiary 
danego artykułu. Są one sortowane, układane 
na paletach i magazynowane. Wahania stanów 
magazynowych mogą sięgać nawet 2000 
pozycji paletowych, co jest bardzo wymagające 
przy zarządzaniu efektywnością magazyno-
wania w ramach multi-user magazynu 
(magazyn dla wielu użytkowników).

12 LOGISTICS SERVICES
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Zgodnie z otrzymanymi zamówieniami 
niezbędny towar dla indywidualnych odbiorców 
jest ekspediowany z magazynu i kompletowany. 
Magazyn jest podłączony do sieci dystrybu-
cyjnej grupy. W zależności od wielkości 
przesyłki towar wysyłany jest do sklepów  
w Czechach i na Słowacji transportem 
paletowym lub całopojazdowym. „Ponadto 
zapewniamy składowanie i komisjonowanie 
zamówień dla Europy Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej oraz obsługę celną dla krajów 
spoza UE ”- dodaje Pavel Tóth.

Geis zapewnia również odbiór i przetwarzanie 
zwracanych towarów, co jest nieregularną pracą 
w związku z wymianą kolekcji sezonowych  
w sklepach. Zwracany towar trafia do magazynu  
i jest przetwarzany zgodnie z wytycznymi klienta.

Pomiędzy sezonami zwykle występuje okres 
odpoczynku trwający od jednego do dwóch 
miesięcy. W 2020 roku wszystko jednak było 
trochę inaczej, ponieważ  pod koniec lipca 
wysyłane były jeszcze kolekcje wiosenno-letnie, 
a od 12 sierpnia do magazynu zaczęły 
przybywać kontenery z towarami jesienno- 
zimowymi.

W tym roku nastąpiła jeszcze jedna zmiana. 
Częścią usługi na rzecz spółki GUT jest także 
zapewnienie funkcjonowania sklepu interneto-
wego z towarami marki TIMEOUT. Wiosna tego 
roku w związku z kryzysem koronawirusa 
oparta była na sprzedaży elektronicznej – nie 
inaczej było w przypadku odzieży. Dlatego też 
magazyn sklepu internetowego został posze-
rzony o wybrane towary marki LEE COOPER. 
Sklep internetowy cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem - szczególnie szybko znikają 
koszulki, ale dobrze sprzedają się też sukienki 
czy bluzy. 

Spółka Geis posiada stały zespół zajmujący się 
zabezpieczaniem projektu, który przez lata 
zdobył duże doświadczenie. Dzięki temu  
z powodzeniem zarządza corocznym przyro-
stem sezonowym.
 
„W świecie mody wszystko kręci się wokół 
częstych zmian kolekcji i towarów sezonowych, 
które muszą być gotowe do sprzedaży  
w idealnym momencie. Oczywiście w sklepach 

„W FIRMIE GEIS 
ZNALEŹLIŚMY 
SOLIDNEGO 
PARTNERA DO 
DŁUGOTERMINOWEJ 
WSPÓŁPRACY”.
 Dana Bačíková, GUT

musi być miejsce na nowe rzeczy, więc jest to stała 
karuzela. Dlatego bezproblemowe zarządzanie 
logistyką jest bardzo ważne. W firmie Geis znaleź-
liśmy solidnego partnera do długoterminowej 
współpracy. Jesteśmy zadowoleni z jego usług  
i odpowiedzialnego podejścia,“ stwierdza Dana 
Bačíková z firmy GUT, s.r.o.

KVL	(dawniej	marka	KENVELO)	to	firma	
odzieżowa	prowadząca	sieć	sklepów	 
z tekstyliami i dodatkami modowymi  
w	Europie	Środkowej	i	Południowo-Wschod-
niej.	LEE	COOPER	to	klasyczna	marka	stylowej	
odzieży	jeansowej	o	długiej	historii	i	jakości	
potwierdzonej	m.in.	wojskowymi	zamówienia-
mi.	Podczas	II	wojny	światowej	Lee	Cooper	
produkował	mundury	bojowe	i	dżinsowe	moro	
dla	brytyjskich	sił	zbrojnych.	TIMEOUT	został	
założony	w	1973	roku	przez	grupę	młodych	
projektantów,	zdeterminowanych,	by	stworzyć	
przyjazną	i	niedrogą	markę,	która	oddaje	
pozytywny	kalifornijski	styl	życia	i	jego	
wyjątkową	swobodną	atmosferę	w	odpowie-
dzi	na	jednolitość	i	bezosobowość,	jaką	
dyktują	duże	firmy	modowe.
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PRZEWÓZ SPRZĘTU 
HIGH-TECH KOLEJĄ DO 
CHIN Szybciej niż drogą morską, 

taniej niż drogą lotniczą. 
Transport kolejowy jest dla 

naszego klienta bardzo korzystną 
trzecią opcją w przypadku dostaw 
na rynek chiński. Pierwszy 
przewóz tą drogą poprzedziły 
intensywne rozmowy, uwzględnia-
jące także ewentualne zawiro-
wania, z którymi należy się liczyć. 
Sporządzając szczegółowy plan, 
musieliśmy między innymi 
uzgodnić warunki z chińską firmą 
budowlaną, uzyskać konieczne 
zezwolenia oraz sprawdzić trasę. 

28 sierpnia rozpoczęliśmy  
w Górnej Frankonii załadunek 
tonowego urządzenia medycz-
nego. Samochodem ciężarowym 
przewieźliśmy je do terminalu 
kolejowego w Monachium. 
Stamtąd tomograf wyruszył koleją 
w trasę o długości 12 000 kilome-
trów do centralnej części Chin. 
Szczególnym wyzwaniem na 
trasie była dwukrotna zmiana 
rozstawu szyn – z europejskiego 

rozstawu normalnotorowego  
na rosyjski szerokotorowy,  
a następnie – na chiński normalno-
torowy. Przeładunek w granicz-
nych punktach przestawczych 
może prowadzić do podobnych 
opóźnień jak załatwianie procedur 
celnych.

Przewóz odbył się bardzo sprawnie, 
dzięki czemu 18 września tomograf 
zawitał na dworcu docelowym  
w Zhengzhou. Jeszcze tego samego 
dnia, po zakończonej odprawie 
celnej, cenne urządzenie zostało 
wysłane ciężarówką od szpitala  
w Yuxi, gdzie bezpiecznie dotarło 
22 września. Tomograf przebył 
łącznie 13 178 kilometrów w 27 dni.

Sam przewóz kolejowy z Niemiec 
do Chin trwa od 17 do 19 dni i jest 
niemal tak samo ekologiczny jak 
transport morski. Kolejną zaletą tej 
drogi transportu są codzienne 
kursy, dzięki którym nasi klienci 
mogą wysłać każdą przesyłkę  
w dogodnym momencie.

Transport tomografu 
komputerowego „żela-
znym jedwabnym szla-
kiem” z Niemiec do  
Chin – czy takie przedsię-
wzięcie jest w ogóle wyko-
nalne, biorąc pod uwagę 
delikatną elektronikę 
urządzenia? Owszem,  
w 27 dni od drzwi do 
drzwi. Udowodnił to nasz 
zespół segmentu Air + Sea  
z Fuldy.
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 Yuxi 
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                              13 178 kilometrów
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Nowe	kierownictwo	i	nowe	biura:	
norymberski	zespół	naszej	spół-
ki	Geis	Air	+	Sea	GmbH	ma	teraz	
jeszcze	większy	potencjał.

Od	1	października	kierownikiem	naszego
oddziału	w	Norymberdze	jest	Mehmet
Danisan,	50-letni	menedżer	 
z	wieloletnim	doświadczeniem	w	branży
transportu	lotniczego	i	morskiego.
Przez	ostatnie	25	lat	pracował	w	firmie	
Panalpina.	Wytrwałość	i	determinacja	
to	jedne	z	jego	najmocniejszych	stron.	

„Bardzo	się	cieszę	na	to	nowe	wyzwanie	
i	pracę	ze	znakomitym	zespołem”	–	
mówi	Mehmet	Danisan.	„Wspólnie	doło-
żymy	wszelkich	starań,	by	jak	najlepiej	
spełnić	oczekiwania	naszych	klientów”.

Elementem	nowego	otwarcia	jest	
także	przeprowadzka	do	nowych	biur.	
Nowoczesne	pomieszczenia	położone	
niedaleko	lotniska	zapewniają	dosta-
tecznie	dużo	miejsca	na	dalszy	wzrost.	

NOWE ROZDANIE  
W NORYMBERDZE

P rzez trzy miesiące przewo-
ziliśmy do Szwajcarii 
maseczki, rękawiczki  

i okulary ochronne od chińskiego 
producenta. W specjalnie do tego 
celu wyczarterowanych Boein-
gach 777 linii lotniczych SWISS 
przywieźliśmy z Szanghaju, 
Pekinu i Shenzhen łącznie 1600 
ton materiałów.

DO 14 GODZIN W KORKACH

„Jednym z największych wyzwań 
była dla nas koordynacja dostaw 
w czasie” – mówi odpowiedzialny 
za projekt Thomas Benz, Branch 
Manager Airfreight w Zurychu. 
„Musieliśmy surowo przestrzegać 
wszystkich terminów, aby zdążyć 
na wynajęte specjalnie dla nas 
samoloty”. Największym 
problemem okazał się dojazd do 
lotniska w Szanghaju: ciężarówki 
wiozące zbudowane przez nas 
palety lotnicze stały niekiedy aż 
14 godzin w korkach.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE 
PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Zorganizowaliśmy także kontrole 
jakości oraz kompleksowe 
odprawy celne wszystkich 
towarów. Gdy w związku z tymi 
czynnościami doszło do jakiegoś 
opóźnienia, musieliśmy zmienić 
przydział danej przesyłki, aby 
optymalnie wykorzystać miejsce 
w samolotach. Dzięki sprawnej  
i elastycznej pracy naszego 
zespołu wszystkie materiały 
bezpiecznie i na czas dotarły do 
Szwajcarii.

 
MASECZKI  
OCHRONNE  
PODRÓŻUJĄ  
W KLASIE BIZNES
Duże zlecenie dla naszej firmy General Transport 
działającej przy lotnisku w Zurychu: import 
ogromnej ilości materiałów ochronnych do 
Konfederacji Szwajcarskiej. Dla zapewnienia 
niezbędnej powierzchni przewozowej  
w samolotach zdemontowano nawet siedzenia  
w klasie biznes.

 Yuxi 
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W trakcie przygotowań 
napotkaliśmy na szereg 
trudnych sytuacji,  

w których lepiej byłoby odwołać 
zawody. Tym bardziej cieszymy się, 
że City Traiathlon Karlovy Vary 
mógł dojść do skutku i cieszył się 
tak dużym zainteresowaniem na 
świecie. Jego prestiż znacznie 
wzrósł na przestrzeni lat.” - 
stwierdza Vladimír Malý, dyrektor 
zawodów. „Dziękujemy firmie Geis 
za wsparcie i doskonałe usługi 
logistyczne. Ponadto ponownie 
odbył się Geis Baby Duathlon,  
w którym wzięła udział bezprece-
densowa liczba dzieci”. 

Podczas Geis Baby Duathlon  
i ogłoszeniu zwyciężców 
przestrzegaliśmy reżimu sanitar-
nego, lecz nie przeszkodziło to 
małym zuchom cieszyć się z 
zawodów. Piękne nagrody, jakie dla 
nich przygotowaliśmy bardzo 
ucieszyły wszystkich zawodników.

W tym roku główne Zawody ITU 
miały najsilniejszą obsadę  
w historii. Na liście startowej 
znalazło się aż dziewięciu zawod-
ników z elitarnej dziesiątki 
mistrzostw świata. Nie zabrakło 
także aktualnych MŚ - Francuza 
Vincenta Luisa i Brytyjki Georgi 
Taylor-Brown.

Wierzymy, że kolejny rok, który 
będziemy ponownie wspierać, 
będzie równie udany. 

Puchar Świata w triathlonie w Karlowych 
Warach był jednym z nielicznych zawo-
dów, które pozostały w kalendarzu Mię-
dzynarodowej Unii Triathlonu ITU w 2020 
roku. Odbył się w dniach 11-13 września,  
a Geis pojawił się tam już kolejny raz.

GEIS BABY  
DUATHLON  
UROZMAICIŁ 
PUCHAR  
ŚWIATA

Marzenia o Triathlonie spełniły 
się w Geis Baby Duathlon

„
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EKSTRALIGA 
SOFTBALL

Specjalista	ds.	HR	w	Geis	CZ	Martina	
Bláhová	w	wolnym	czasie	gra	w	softball	 
i	musimy	dodać,	że	gra	to	jest	na	profesjo-
nalnym	poziomie.	Jest	miotaczką	
czeskiego	zespołu	reprezentacyjnego	 
w	softballu.	Reprezentowała	Republikę	
Czeską	już	na	pięciu	Mistrzostwach	Europy	
i	dwóch	Mistrzostwach	Świata.	Piłkę	
softballową	rzuca	z	prędkością	100	km/h.

Martina	obecnie	gra	w	drużynie	Tempo	
Praha.	Ucieszyła	nas	zaproszeniem	na	
mecz	z	ich	wieloletnim	rywalem	Eagles	
Praha,	a	my	oczywiście	wspieraliśmy	ją	 
i	mocno	kibicowaliśmy.	Było	co	oglądać!	
W	końcu	rozegrano	mecz	najwyższej	
czeskiej	ligi	softballowej	-	ekstraklasy.	
Drużyna	Martiny	wprawdzie	przegrała,	ale	
nie	zmieniło	to	atmosfery.	

Softball,	to	gra	podobna	do	baseballu,	
lecz	rozgrywana	na	mniejszym	boisku,	
większą	piłką	oraz	lżejszą	i	grubszą	
pałką.	Rywalizują	ze	sobą	dwie	drużyny	
po	9	zawodników.	Główna	część	pola	
gry	jest	kwadratem	o	boku	18,3	m.	 
W	narożnikach	umieszczone	są	bazy.	
Celem	odbijającego	jest	wybicie	piłki,	 
a	następnie	obiegnięcie	3	baz	i	dotarcie	
do	bazy	domowej,	co	daje	drużynie	 
1	punkt.	Republika	Czeska	należy	do	
potęg	w	softballu.

B7 MÓWI „STOP” 
COVIDOWI
Zorganizować ekstremalne 

zawody na 100-kilome-
trowej trasie w trudnym 

terenie Beskidów dla ponad 
2900 biegaczy w czasie korona-
wirusa? To dopiero wyzwanie! 
Organizatorzy w związku  
z licznymi ograniczeniami  
i niestandardowymi wymogami 
prawie się poddali, ale finalnie 
bieg doszedł do skutku. Organi-
zatorów Beskidzkiej Siódemki 
wsparliśmy obsługą logistyczną  
i wysłaliśmy dwie ciężarówki, 
które służyły do wygodnego 
transportu bagaży biegaczy  
z miejsca startu do mety. 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy 
pomóc dołożyć swoją cegiełkę  
do tego wydarzenia.

Bieg XI edycji ekstremalnych 
zawodów rozpoczął się w piątek 
28 sierpnia z Třince. Trasa trady-
cyjnie prowadziła przez 9 
głównych szczytów Beskidów,  
z których wszystkie leżą od 945 
do 1324 m n.p.m. Aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się infekcji 
organizacja była bardziej skompli-
kowana niż zazwyczaj, a uczest-
nicy biegu znaleźli się w trudnej 
sytuacji z powodu konieczności 
stosowania na niektórych odcin-
kach maseczek. Do mety zawodów 
we Frenštátě pod Radhoštěm 
dotarła w limicie połowa biegaczy. 
B7 pokonał również nasz 
menadżer IT Martin Červenka 
i Lucka Skřičková, specjalistka  
od materiałów opakowaniowych. 
Gratulujemy pomyślnego 
ukończenia zawodów.

Lucie (na prawo) z siostrą pomyślnie zakończyły tegoroczną B7
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NOWA APLIKACJA  
KLIENTA W FAZIE TESTÓW 

GEIS NA  
KONGRESIE 
EASTLOG
Grupa	Geis	była	partnerem	jednego	 
z	największych	czesko-słowackich	
wydarzeń	logistycznych	roku	-	Kon-
gresu	Eastlog.	Konferencja	odbyła	się	
17	września	w	Pradze,	a	liczba	
uczestników	przekroczyła	300	osób.	
W	sumie	w	sześciu	blokach	progra-
mowych	wystąpiło	45	prelegentów,	
odbyły	się	3	bloki	dyskusyjne	oraz	
ponad	100	spotkań	biznesowych	
dostawców	usług	logistycznych	 
z	potencjalnymi	klientami.

Wyjątkową	obsadę	miała	główna	
dyskusja	panelowa,	która	koncentro-
wała	się	na	ekonomicznych	skutkach	
kryzysu	z	powodu	epidemii,	zarzą-
dzaniu	kryzysowym	i	innych	
kierunkach	gospodarki.	Wziął	w	niej	
udział	znany	czeski	ekonomista	 
i	publicysta	Tomáš	Sedláček.	Naszym	
przedstawicielem	w	tej	dyskusji	
panelowej	był	Daniel	Knaisl,	prezes	
czesko-słowacko-polskiego	oddziału	
Grupy	Geis.	Na	kongresie	zostały	
ogłoszone	również	wyniki	konkursu	

Najlepsza	Innowacja	Logistyczna	
2020,	prestiżowej	nagrody	branżowej	
(wyróżnienie	to	Grupa	Geis	otrzymała	
w	ubiegłym	roku).

GPortal jest przyjazny dla 
użytkownika, umożliwia szczegó-
łowe ustawienie uprawnień 
użytkownika, indywidualne 
ustawienia wyświetlania formu-
larzy, tworzenie szablonów 
przesyłek oraz szczegółowe 
wyszukiwanie zapisów.

Dobrze została opracowana 
również intuicyjna pomoc  
z możliwością aktualizacji online  
i wyszukiwania pełnotekstowego, 
kontrola zduplikowanych wpisów 
w katalogu czy sprytnego 
uzupełniania adresów podczas 
tworzenia przesyłki.

Uruchomienie modułu odprawy 
przesyłek jest pierwszym krokiem 
wdrożenia nowego portalu 
klienta. Natomiast wkrótce 
pojawią się kolejne moduły, które 
już działają w oryginalnym 
GCliencie, takie jak: raporty  
i statystyki klientów, śledzenie 
przesyłek, wysyłanie faktur i ich 
archiwizacja, ale planowane są 
też zupełnie nowe funkcje.

Szybki rozwój IT pozwala 
świadczyć naszym klientom 
coraz lepszą, bardziej rozbu-

dowaną i szybszą obsługę. Przygo-
towujemy technologie z perspek-
tywą przyszłego rozwoju, dlatego 
obecnie pracujemy nad zupełnie 
nowym portalem dla klientów –  
GPortalem. 

GPortal zastąpi dotychczasową 
aplikację GClient, z której obecnie 
korzystają klienci w Czechach, na 
Słowacji i w Polsce. Pod koniec 
września rozpoczęliśmy testy 
pierwszego ukończonego modułu 
GPortalu u klientów w Czechach, 
który służy do odprawy 
przesyłek.

GPortal jest zoptymalizowany dla 
czterech przeglądarek interneto-
wych (Explorer wersja 11  
i nowsza, Firefox wersja 60  
i nowsza, Chrome wersja 64  
i nowsza oraz Edge wersja 41  
i nowsza), co eliminuje problemy  
z wyświetlaniem dla klientów 
posiadających inny sprzęt. 
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Warszawa, dnia 18.08.2020 r.
Nr licencji: JN17072020031 

G R A T U L A C J E
Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że decyzją Kapituły Certyfikacji Krajowej

Geis PL Sp. z o.o.   
została nagrodzona tytułem:

Serdecznie Państwu gratulujemy!

Nagradzamy firmy, które zapewniają wyjątkowe warunki pracy, stale je rozwijają, stawiając 
swoich pracowników na pierwszym miejscu, jednocześnie wyróżniają się najwyższymi  

kompetencjami w szeroko rozumianej dziedzinie HR.

Geis PL Sp. z o.o. inwestuje w rozwój swoich pracowników oraz prowadzi liczne programy 
szkoleniowe. Ponadto oferuje różnorodne benefity pozapłacowe i udogodnienia, dzięki czemu 

pracownicy mają zapewniony rozwój i doskonałe warunki pracy.

Odpowiednie praktyki kadrowe prowadzone w ramach polityki personalnej firmy, zapewniają 
utrzymanie wyszkolonych pracowników i przyciągają nowe talenty do zespołu.

Przyznając firmie Geis PL Sp. z o.o. tytuł Best Quality Employer, doceniliśmy dotychczasowe  
osiągnięcia firmy z zakresu prowadzonej polityki personalnej promujące najciekawsze 

praktyki na rynku pracy.

W imieniu całego Zespołu Programowego serdecznie Państwu gratulujemy!

Z wyrazami uznania:
Prezes:

Marcin Andrzejewski 

BEST
Quality Employer

2020

GEIS PL Z PRESTIŻOWYM 
TYTUŁEM 
Doskonałe warunki pracy, sprzyjająca atmos-

fera oraz szerokie możliwości rozwoju – to 
tylko kilka z aspektów, którymi charaktery-

zują się najlepsi pracodawcy w Polsce otrzymu-
jący tytuł BEST QUALITY EMPLOYER. Ich wyróż-
nieniem i certyfikacją już po raz piąty zajęło się 
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej z 
Warszawy. W tym roku w gronie laureatów 
znalazła się również firma Geis PL.

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej od pięciu lat 
prowadzi program BEST QUALITY EMPLOYER, 
którego celem jest wyłonienie oaz promocja firm 
wyróżniających się rzetelnością pod względem 
szeroko rozumianej polityki zatrudnienia. W ramach 
certyfikacji firmy poddawane są szczegółowej 
ocenie działań w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi. Proces weryfikacji jest dwuetapowy. 
Udzielone w pierwszym, ankietowym etapie 
badania odpowiedzi są weryfikowane przez 
Komisję, natomiast w drugim etapem przeprowa-
dzany jest monitoring mediów. Finalnie, tytuł 
przyznawany przez niezależną organizację certyfi-
kującą stanowi obiektywne potwierdzenie jakości 
polityki personalnej prowadzonej przez firmę.

„Jesteśmy dumni, że udało nam się przejść przez  
cały proces weryfikacji i certyfikacji. Tytuł BEST 
QUALITY EMPLOYER 2020, który trafił właśnie  
w nasze ręce jest potwierdzeniem naszej systema-
tycznej pracy nad budowaniem dobrze działającej, 
stabilnej na wciąż zmieniającym się rynku i przede 
wszystkim przyjaznej pracownikom organizacji – 
mówi Dorota Wójcik, HR Manager. 

Kapituła Konkursu doceniła nasze rozwiązania 
mające na celu pozyskanie, rozwój i utrzymanie 
pracowników gotowych do skutecznego podejmo-
wania wyzwań stojących przed firmą. Procesy 
rekrutacyjne prowadzone wielokanałowo, współ-
praca ze środowiskami akademickimi, systemy 
motywacyjne oparte o wyniki pracy, szeroki 
wachlarz szkoleń i programów rozwojowych, 
wdrażanie rozwiązań mających na celu work- life 

balance i well-being oraz rozwijanie kultury 
organizacyjnej promującej zaangażowanie, otwar-
tość i szacunek w miejscu pracy - to aspekty, które 
zostały wysoko ocenione przez Kapitułę Konkursu. 
Kapituła zwróciła również uwagę na aktywność we 
wdrażaniu wielu inicjatyw i programów budujących 
poczucie przynależności do firmy i integrujących 
pracowników wokół wspólnych celów, w tym m.in. 
Program Sportowy FIT Geis, Program Ekologiczny 
EKO Geis oraz czasopismo G-News.

„Jesteśmy przekonani, że Grupa Geis to wyjątkowe 
miejsce. Wyjątkowe- dzięki naszym pracownikom. 
To oni każdego dnia pracują na  sukces naszej 
firmy i tworzą w niej niepowtarzalną atmosferę.                                
A nagroda BEST QUALITY EMPLOYER 2020 jest 
tego doskonałym potwierdzeniem. Dla nas ten tytuł 
to nie tylko satysfakcja, ale również zobowiązanie. 
Z całą pewnością będziemy dokładać wszelkich 
starań, by nadal zapewniać naszym Pracownikom 
przestrzeń do rozwoju zawodowego i realizacji ich 
potencjału. Mamy świadomość, że bycie godnym 
zaufania pracodawcą wymaga nieustannej pracy, 
ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że warto to 
robić – podsumowuje Dorota Wójcik.

Dorota Wójcik,  
HR Manager Geis PL
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Road Services, Logistics Services, Air + Sea Services – zawsze znajdziemy dla  
Ciebie właściwą drogę. Dzięki know-how, jesteśmy niezawodni i elastyczni, pracujemy z pasją. 
Wybierz najlepszy kompleksowy pakiet usług: www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

ZASADA GEIS:

DOPROWADZAMY TWOJE

ZAMÓWIENIA I PROJEKTY

DO SUKCESU. 

Z PASJĄ I NIEZAWODNIE.

Übernahme


