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Z Gdyni na cały świat
Znakomita organizacja, trwałe relacje z klientami budowane konsekwentnie

NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA

Certyfikat
Wiarygodności
Biznesowej 2013
Diament Forbesa 2016

od powstania firmy Sealand Logistics pozwoliła firmie nie tylko zostać liderem
rynku w kraju ale stać się firmą globalną.
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FOT.: MATERIAŁY PRASOWE

GRZEGORZ HINC
Prezes Zarządu
Jestem dumny z
sukcesów jakie
osiągnęliśmy w trakcie
naszej działalności. Z
niewielkiej firmy staliśmy
się rozpoznawalną marką.
Tak znakomitą pozycję
zawdzięczamy naszym
pracownikom, osobom o
szerokich kompetencjach
zawodowych i rozmaitych
pasjach. Ten „koloryt
ludzi” z charakterem
tworzy zgrany zespół unikalną wartość firmy
i naszej marki.

ówno sześć lat temu Grzegorz Hinc wraz dwójką kolegów nas bratnią duszę. Daje nam to pewność budowania silnego zespołu - zgranego
postanowił założyć własną firmę spedycyjną, aby „pracować w i zmotywowanego.
organizacji, w której szanuje się pracowników”. Zaczynali od
— Faktycznie panuje u nas szybkie tempo pracy. Istnieje niepisana zasada
zera, w dwupokojowym biurze na peryferiach Portu Gdyńskiego. „niczego się nie boję” – dodaje Tomasz Pawłowski, Dyrektor Działu Sprzedaży.
Obecnie siedziba firmy mieści się w prestiżowym biurowcu — Dzień pracy kończy się, gdy wszystkie zadania są wykonane. Rozmowa ze
w centrum Gdyni, w którym pracuje 50-cio osobowy zespół. zleceniodawcą w godzinach nocnych? Zdarza się. Taka jest specyfika branży TSL.
—Niedługo i ta przestrzeń okaże się niewystarczająca. Cały czas rozwijamy Po to jednak tworzymy zgrany zespół, aby pomagać sobie wzajemnie.
się, zatrudniamy nowych pracowników w gdyńskiej Centrali, w oddziałach
Dzięki takiemu stylowi działania, firma rozwija się i wprowadza nowe rozwiąw Warszawie i Krakowie - podkreśla z dumą Grzegorz Hinc, Prezes Zarządu.
zania. Dowodem na to jest spółka Sealand Liquids odpowiedzialna za transport
Co wpłynęło na to, że w ciągu sześciu lat
ładunków płynnych w kontenerach (Flexi Tank
firma zdobyła pozycję jednego z liderów na rynku
System oraz ISO TANK).
spedycji morskiej?
Istotną przewagą konkurencyjną firmy są relacje
Odpowiedzi należy szukać w jej wyjątkowej
z klientami, którzy stają się jej partnerami na lata.
kulturze organizacyjneji i zaangażowaniu. Firma
—Nasi klienci cenią nas za to, że dotrzymujemy
wyłamuje się klasycznym zasadom zarządzania,
słowa, my zaś doceniamy ich lojalność - mówi
kładąc duży nacisk na rozwój zawodowy i osoGrzegorz Hinc. — Niewątpliwie już sama nabisty pracowników.
zwa Sealand zobowiązuje do wytrwałej pracy.
— Polityka zatrudnienia jest przejrzyPrzedstawia nas jako firmę globalną. Niedawno
sta. Wybieramy osoby z charakterem, z pasjazarejestrowaliśmy biuro w Nowym Jorku, w kolejce
mi – mówi Przemek Stawski, Członek Zarządu.
czekają Hong Kong, Węgry i kraje Beneluksu.
Tajemnica
sukcesu
Sealand
Logistics
tkwi
w
silnym
zgranym
— Przyciągamy talenty, pracowników o różnoRzeczywiście, chcemy stać się marką globalną.
i dobrze zmotywowanym zespole pracowników.
rodnych zainteresowaniach. Każdy znajdzie u
I dotrzymamy słowa!

