
PEKAES – „SZANUJEMY TRADYCJĘ I DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ”. 

Jako firma o 60-letnim doświadczeniu, wierzymy w potencjał płynący ze współpracy 

międzypokoleniowej, dlatego w PEKAES zatrudniamy zarówno ambitne młode osoby 

stawiające pierwsze kroki na rynku pracy, jak i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem 

zawodowym. Najmłodszy członek naszego zespołu ma 18 lat, a najstarszy ponad 70. 

Naszym celem i ambicją jest tworzenie Zespołów zdolnych wybić się ponad 

przeciętność. Ambicja, skuteczność, współpraca oraz nastawienie na jakość jest tym czego 

oczekujemy od siebie nawzajem.   

Jako jedna z największych firm logistycznych w Polsce, realizujemy dostawy  towarów 

do najdalszych zakątków świata. Z pokorą spoglądamy w przeszłość i uczymy się na 

wcześniejszych doświadczeniach. Inwestujemy w technologie i nowoczesną infrastrukturę.  

Zależy nam aby nasi Pracownicy mieli dostęp do nowoczesnych technologii. Wspieramy też 

inicjatywy wymiany doświadczeń, dlatego organizujemy zespoły projektowe i tworzymy 

przestrzeń do poznania specyfiki pracy w innych oddziałach. Dzięki temu nie tylko czerpiemy 

inspirację do pracy na swoim stanowisku, ale także spędzamy czas integrując się.  

W PEKAES budujemy wartościowe miejsca pracy, dające możliwości rozwoju kariery. 

W naszej firmie aktywnie działa Akademia Rozwoju PEKAES. Jest to projekt szkoleniowy, w 

którym każdy ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.  Akademia Sprzedaży i Obsługi 

Klienta, Akademia Zarządzania, Akademia Mentor i Trener w Terminalu, Akademia 

Bezpiecznej Jazdy czy Akademia Kompetencji to tylko nieliczne z naszych projektów 

rozwojowych, do których zapraszamy naszych Pracowników.  

Dbamy o rozwój naszych pracowników umożliwiając im tez udział w rekrutacjach 

wewnętrznych. Wielu z naszych obecnych Kierowników i Dyrektorów rozpoczynało swoje 

kariery w PEKAES od podstawowych stanowisk.  

Marek, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej 
Pracuję w PEKAES od 20 lat. Zaczynałem karierę w PEKAES od funkcji referenta, 
później byłem spedytorem, kierownikiem biura, zastępcą dyrektora, a teraz jestem 
Dyrektorem Drobnicy Międzynarodowej. Już w latach 90-tych PEKAES był atrakcyjną 
firmą, zajmującą się spedycją międzynarodową, z licznymi kontaktami z zagranicą - i 
tak zostało do dziś. PEKAES to duża, stabilna firma, prężnie się rozwijająca, z dobrą 
kondycją finansową i dużym potencjałem. W tej firmie można się wiele nauczyć i 
rozwinąć swoje kompetencje.  

PEKAES jest idealną firmą dla osób, które szukają wyzwań i satysfakcji z 
pracy. 

Patrycja, Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży 

Swoją pracę w PEKAES rozpoczęłam w 2010 roku, zaraz po maturze, więc jest to 
moja pierwsza praca, dzięki której zdobywam wiedzę i doświadczenie. Jestem 
przykładem na to, że PEKAES daje duże możliwości rozwoju - karierę zaczynałam 
od stanowiska Specjalisty w Dziale Wsparcia Sprzedaży, który z czasem 
przekształcił się w Dział Marketingu, gdzie pracowałam na stanowisku Specjalisty ds. 
Marketingu. Po prawie dwóch latach otrzymałam szansę na współtworzenie Działu 
Wsparcia Sprzedaży, którym obecnie mam przyjemność kierować.  Przez cały czas 
miałam okazję nie tylko obserwować dynamiczny rozwój naszej organizacji, ale 



dzięki temu, że Firma jest otwarta na pomysły pracowników, mam możliwość 
inicjowania i realizowania także swoich pomysłów. 

Praca w PEKAES daje mi poczucie stabilnego zatrudnienia, możliwości rozwoju oraz 
współpracy z ludźmi, którzy tworzą bardzo fajną atmosferę pracy.  

 

Wszystkim nowym Pracownikom zapewniamy łagodne wejście do naszej Organizacji. 

Program Smart Start w PEKAES w szybki i ciekawy sposób pozawala na poznanie struktur 

naszej Firmy oraz jej kluczowych Osób i procesów.  

Ponadto, każdy członek społeczności PEKAES, zrzeszającej ponad 1000 osób, ma 

dostęp do szeregu benefitów oferowanych przez Firmę. Bezpłatna opieka medyczna, Karta 

Sportowa, Grupowe ubezpieczenie, zniżki na paliwo, czy karty sim do prywatnego użytku to 

tylko cześć naszej oferty. 

Regularnie sprawdzamy się jako Pracodawca, dlatego poddajemy się badaniom 

zewnętrznym oraz ocenie naszych Pracowników poprzez badania zaangażowania. Nasze 

starania w tym zakresie zostają doceniane i kolejny raz możemy pochwalić się tytułem Solidny 

Pracodawca! 

W pracy dla nas bardzo ważna jest atmosfera. PEKAES to zgrany i pełen ciekawych 

pomysłów zespół. Oprócz wspólnej pracy łączą nas pasje i zainteresowania. Chętnie 

angażujemy się w aktywności pozazawodowe oraz wspieramy innych, którzy tego potrzebują. 

Wolontariat, Drużyna biegowa, wyjazdy i spotkania integracyjne, to tylko cześć naszych 

wspólnych aktywności. Łączy nas między innymi pasja do gotowania, możemy poszczycić się 

wspólnie wydana Książką Kucharską z przepisami Pracowników, a na przyszły rok pasjonaci 

fotografii połączyli siły by wydać kalendarz firmowy ze zdjęciami własnego autorstwa. 

Możesz dołączyć do naszego zespołu jako praktykant, lub stażysta łącząc pacę z 

nauką lub po zakończeniu studiów jako młodszy specjalista możesz poznawać z nami tajniki 

branży i rozwijać się pod okiem najlepszych na rynku specjalistów w branży TSL. Z kolei osoby 

z doświadczeniem w logistyce zachęcamy do ubiegania się o dobrą, ciekawą pracę w jednej 

z naszych 19 lokalizacji w całym kraju.  

Szczegółów szukajcie na pekaes.pl. Do zobaczenia! 

 

 

 

 

 


