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REKOMENDAC.JE

Firma ND Polska to potężna firma logistyczna. Działania logistyczne to nie ty|ko zarządzanie

transportem, to także obsługa klienta, kontrola zapasów, rea|izacja zamówten, pakowanie, procesy

zaopatrzeniowe' składowanie, obsługa zwrotów i gospodarowanie odpadami. Sprawne zarządzanie

tymi procesami wymaga doskonałej organizacji pracy, a dobrze wiemy, Że to jedynię namiastka

działan niezbędnych do funkcjonowania firmy logisĘcznej. W każdej znaczącej firmie mlsi zna|eźÓ

się miejsce dla marketingu' finansów, administracji oraz kadt. Istotną rolę odgrywa także dział

płacowy, który j e st pod stawą w y nagr o dzen wszystkich pracowników.

Firma ND Polska posiada ponad 550 pojazdów oraz zatrudnia około 760 pracowników.

Właściwę rcz|iczenie czasu pracy ponad 650 osobowego Zespołu kierowców nie jest łatwym

zadantem, dlatego firma ND Polska zwróciŁa się z prośbą o pomoc do firmy zewnętrznej _

o gó lnopol ski e go Centrum Roz|tczania Kierowców.

Specjaliści OCRK stworzyli i wdrożyli projekt roz|iczania kięrowców zgodnie z

Rozporządzeniem 56I, Ustawą o Czasie Pracy Kierowców otaz Kodeksem Pracy. Ponadto

przeprowadzlli audy,t' funkcjonujących w firmie dokumęntów, co było podstawą do przygotowania

właściwej dokumentacji kadrowo-płacowej, niezbędnej do optymalizacji ilości nadgodzin kierowców.

Dodatkowo OCRK przeprowadziło serię szkoleń okresowych dla kadry oraz słuzy pomocą

merytoryczną w każdej wymagającej tego sytuacji. Firma ND Polska może spokojnie poświęció się

swoim głównym celom, a temat analizy i roz|iczania czasu pracy kierowców powierzyła w ręce

profesjonalistów.

OCRK jest godnym partnerem, dlatego tez rekomendujemy w/w firmę jako odpowiedzialnego

usługodawcę. Przebieg naszej dotychczasowej współpracy pozwala nam stwierdzic, iŻ jest to firma

rzetelna i uczciwa, podchodząca do każdego zlecenia w pełni profesjonalnie' oferowane przez OCRK

usługi sąna najwyŻszym poziomie. Zawszę mozęmy |iczyć na szybkąobsługę i fachowe doradztwo'
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