
 Za každou přepravu vysadíme v Krkonoších strom

S tejně jako ostatní auta i kamiony společnosti FlexiLog pro-
dukují při přepravě zboží nezanedbatelné množství CO2 . 

Ten je sice potřebný pro rostliny, které jej pohlcují a produkují 
z něho kyslík, ale všeho moc škodí. Protože mezi hlavní prio-
rity společnosti FlexiLog patří mimo jiné i zodpovědnost k ži-
votnímu prostředí, rozhodli se za každou jednotlivě realizova-
nou zakázku přepravy vysadit v Krkonošském národním parku 
jeden nový strom.

Důležitý hráč v logistice
Akciová společnost FlexiLog se sídlem ve středočeském Žeb-

ráku se řadí k největším poskytovatelům komplexních přeprav-
ních a logistických služeb v České republice. Vozový park stálých 
partnerů tvoří více jak 250 vozových jednotek všech typů. A to 
od menších aut nosnosti 1,5 tuny přes kamiony typu „lowdeck“ 
s nosností 25 tun až po velkoobjemové soupravy 120 m3.

Společnost také zajišťuje námořní přepravy celokontejnero-
vých i kusových zásilek ze všech evropských přístavů do místa 
určení na celém světě. Zajišťuje celní odbavení a efektivní in-
tegraci na silniční a leteckou přepravu. Letecky FlexiLog pře-
praví zásilky od 1 kg až po investiční celky. Spolupracuje s ši-
rokou škálou leteckých společností, a to jak pevných leteckých 

řádů, tak charterových letů. Nabízí 
využití běžných doručovacích časů 
nebo expresní doručení.

Komplexní logistické služby 
na  míru požadavkům zákazníků 
obsahují skladování, manipulaci 
a  distribuci zboží s  přidanou hod-
notou balení, značení, přebalování, 
polepování, sdružování, doplňování 
a další služby.

Jeden les
Společnost ročně realizuje po celé 

Evropě tisíce přeprav, což znamená, 
že od začátku spolupráce s KRNAP 
(Krkonošský národní park) v  roce 
2013 bylo vysazeno již více než 45 000 
stromů. Výsadba stromů probíhá díky 
fi nančnímu příspěvku z každé realizo-
vané zakázky. Věnované peníze správa 
Krkonošského národního parku po-
užívá na úhradu nákladů spojených 
s pěstováním sazenic stromků a je-
jich výsadbou na potřebných místech.

Text: Luděk Kortus, foto autor

Společnost FlexiLog se jako první na českém 
přepravním trhu rozhodla za každou realizovanou 
přepravu vysadit v Krkonošském národním parku 
jeden strom. Kolika stromy již přispěla? 

Hledáme disponenta/disponentku 
kamionové přepravy
Vaše praxe je výhodou, ale není podmínkou. 
Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení 
a bene ty.

Dále nabízíme
� služební auto, notebook, telefon
� místo výkonu práce Žebrák (20 minut po D5 z Prahy)
� práce v sehraném kolektivu, který vás podpoří
� možnost profesního růstu

Požadujeme 
� komunikativní osobnost
� organizační schopnosti
� spolehlivost a zodpovědnost
� vzdělání s maturitou
� AJ a NJ výhodou, ale není podmínkou

Kontakt
Flexilog a.s., info@flexilog.cz, +420 777 150 277

V Krkonoších už díky fi rmě FlexiLog přibylo 45 000 nových stromů.




