
 

 
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI A ROZŠIŘTE NÁŠ TÝM NA RŮZNÝCH POZICÍCH 
  

– DISPEČINK, SPEDICE, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

Milujete strategie, organizování týmu, plánování a dosahování cílů?  
Máte ambice, chcete ve své práci vidět smysl, mluvit s lidmi a mít kolem skvělý kolektiv?  
Nebo je pro vás důležité pevné zázemí, jistota a opora v tom nejhlubším smyslu?  
 
Pak pro vás máme nabídku zajímavého uplatnění v naší společnosti – Lannutti Czech v Teplicích – na 
dispečinku, ve spedici, nebo v technickém zázemí. Pokud si pod těmito pojmy dovede něco 
představit ve spojitosti s kamionovou dopravou, nebo jste z „oboru“ máte výhodu. Pokud ne, nevadí, 
vše potřebné vás naučíme, protože nejdůležitější jsou vaše lidské kvality a chuť žít to tady s námi.  
 
Kde budete dělat?  
Ve firmě, která z malé rodinné dopravní společnosti vyrostla do nadnárodního formátu, přesto si 
udržela velmi lidský a vstřícný přístup, a o které její zaměstnanci mluví třeba takto:  

• … vím, že práce, rodina a soukromí nejdou zdánlivě dohromady, ale to neplatí zde v Lannutti… 

• …je tu kromě milých kolegů a nadřízených něco „navíc“, co mě vede k tomu být tu hlavně 
srdcem… 

• …rozhodně tady člověk nezakrní. Není všechno jen růžové a ideální, ale podstata zůstává – 
moje a naše práce dává smysl, a to i po 23 letech, co zde pracuji – je to tady moje životní 
výhra... 

 
Co budete dělat?  
Záleží, v jaké oblasti se rozhodnete s námi spolupracovat – vždy využijete své schopnosti komunikace 
s lidmi, plánování, organizace, nebo obchodních dovedností. Na všech pozicích je důležité si stále 
uvědomovat, že zajišťujete servis a podporu pro zákazníky i naše řidiče. Proto využijete i svůj pozitivní 
přístup a myšlení, kreativitu, důslednost, bystrost nebo schopnost improvizace. Každý den bude 
trochu jiný, ale každý den může být zábavný, přestože byl třeba náročný. Jednoduše, budete využívat 
svůj potenciál a schopnosti.  
 
Co můžeme nabídnout?  
Parádní kolektiv lidí, kteří Vám pomohou s rozběhem i po něm, spoustu nových zkušeností, stabilitu 
společnosti, která je na trhu přes 30 let, a především lidský přístup. Provozní potíže, řešíme spolu, 
nikdo není na nic sám. Naopak, každý má u nás příležitost učit se od lidí, kteří v životě dokázali něco 
vybudovat, tvořit a fungovat, proto je u nás samozřejmostí možnost profesního růstu a další kariéry 
napříč celou firmou.  
Je toho ještě dost, co můžeme nabídnout, tak pokud máte zájem, umíte zapojit hlavu, máte tzv. 
„fištróna“, umíte udržet klid i rozvahu a rádi hledáte cesty tam, kde ostatní ztrácejí hlavu, ozvěte se. 
Spolupráce a život s námi Vás bude bavit.  
 
Říkáte si „…to není úplně pro mě, ale mohlo by se to líbit Tondovi“? Pošlete ho k nám, nebo mu 
přepošlete zprávu, ať se ozve. Pracují u nás lidé i z Mostu, Chomutova a Jirkova, takže dojíždět lze 
i společně. A všichni „dojíždějící“ se shodují v jednom – „Dojíždět do Lannutti se prostě vyplatí!“ 
Třeba i to může být určitá výhoda a další malý bonus.  
 
Chcete vědět víc? Nebo se s námi chcete spojit v jiném uplatnění? 
Ozvěte se – tel. 777 840 724 – Jana Horáčková, jobs.cz@lannutti.com 
www.lannutti.cz  

http://www.lannutti.cz/

