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Powiedz w kilku słowach jak długo pracujesz w LOGSTOR i czym się zajmujesz? 
W LOGSTOR pracuję od roku 2009, czyli leci już 10 rok.  Prace rozpocząłem od 
stanowiska magazynier, z czasem awansowałem na stanowisko brygadzisty, 
stanowisko to obejmuje po dziś dzień. 

Co najbardziej cenisz w pracy w LOGSTOR? 
W firmie najbardziej cenię bardzo dobrą atmosferę, możliwość rozwoju, stabilność 
zatrudnienia. Nie można tutaj pominąć zarobków jak również bardzo dobrze rozwinięte 
świadczenia socjalne. 

Czego się tu nauczyłeś? 
Przechodząc przez różne działy jak i stanowiska w firmie LOGSTOR nauczyłem się bardzo dużo, zaczynając od podstaw 
gospodarki magazynowej poprzez stawianie pierwszych kroków w systemie SAP aż w końcu zarządzaniem brygadą i czasem 
pracy. 

W jaki sposób LOGSTOR umożliwia Ci odniesienie sukcesu w pracy? 
LOGSTOR umożliwia mi odniesienie sukcesu poprzez ciągłe inwestowanie w moją osobę. Pomimo tego, że jestem jednostką 
czuję się bardzo ważnym ogniwem w całej grupie. Również duża swoboda w podejmowaniu decyzji jest tu bardzo ważna. To 
wszystko powoduje pewność we mnie co przekształca się w odnoszenie sukcesów. 

Jakie elementy Twojej pracy mają dla Ciebie największe znaczenie? 
Bardzo ważnym elementem w mojej pracy jest utrzymanie odpowiednich relacji w brygadzie którą zarządzam. Wiem, że dobre 
wyniki działu na którym pracuję zależą w dużej mierze od pracowników. Kolejnym takim elementem który ma duże znaczenie to 
brak rutyny, spotykamy się na co dzień z wieloma wyzwaniami które tylko motywują nas do działania. 

W jakich sytuacjach masz w pracy najwięcej zabawy i radości? 
Prawie w każdej pracy i na każdym stanowisku dochodzi do sytuacji stresowych, wymagających szybkiej reakcji  szybkiego 
podejmowania decyzji, jeżeli uda nam się jako brygadzie wyjść z takiej sytuacji jest to bardzo miłe, sprawiające radość nie tylko 
mi ale wszystkim zaangażowanym w to zadanie pracownikom. Na pewno dużo zabawy dostarczają szkolenia lub inne spotkania 
z pracownikami całej grupy LOGSTOR. Można wtedy wymienić się doświadczeniami oraz zabawnymi wydarzeniami z życia w 
LOGSTOR.  


