E tájékoztatónkat a Pannon Egyetem
kereskedelem és marketing alapszakon,
pénzügy és számvitel alapszakon,
ellátásilánc menedzsment mesterszakon
duális képzésen részt vevő hallgatóknak ajánljuk, akiket a
LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS szakma érdekel
Vállalatunk 1992-ben alakult. Az eltelt csaknem negyed század alatt a nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás mellett ma már
folyamatszemléletű, komplex logisztikai szolgáltatással állunk a termelővállalatok, exportőrök rendelkezésére.

MINŐSÉG, ÉRTÉK, INNOVÁCIÓ, BIZTONSÁG




ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerben, HACCP és az IFS Logistics
szabályai szerint tevékenykedünk.
Folyamatosan figyeljük a jogszabályváltozásokat, szakmai változásokat.
A LOCARGO Kft. a pénzügyileg legstabilabb vállalkozások közé tartozik; megkaptuk a Bisnode
AAA (tripla A) tanúsítványát, mellyel Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a rendelkezik.

RUGALMASSÁG ÉS SZAKÉRTELEM




Angol, német, olasz nyelven beszélő munkatársaink együtt több mint 100 000 óra szakmai
tapasztalattal rendelkeznek
5000 teljesített fuvarmegbízás, több mint 4,5 millió megtett kilométer évente - Megbízóink
megelégedésére.
Kollégáink és rendszergazdáink készséggel együttműködnek partnereinkkel igényeiknek
megfelelő IT fejlesztések területén.

A gyakornok hallgatók felkészült munkatársak támogatása mellett ismerkedhetnek a szakmával.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
– NEM CSAK ÜGYFELEINK IRÁNT ÉRZÜNK FELELŐSSÉGET





A fuvarozási tevékenység jelentős környezetterheléssel jár, így a gazdaságossági érdekek mellett
gépjárműbeszerzéseinknél is környezettudatosan járunk el, járműveink a legmodernebb,
alacsony károsanyag-kibocsátású EURO 6-os motorral felszereltek.
Mosónkban környezetbarát, lebomló tisztító és fertőtlenítőszereket használunk, hulladékainkat
szelektíven gyűjtjük.
Raktári, ill. hivatali munkánkhoz szükséges villamos energiát a 50 kVp-es naperőművünk
szolgáltatja.
Támogatásainkkal közvetíteni kívánjuk elhivatottságunkat a régió sportjának és kultúrájának mind
szélesebb körű megismertetésére, fenntartására, fejlesztésére.

Hallgatóként is élvezheted munkatársainknak nyújtott lehetőségeket, télen síelhetsz az eplényi
Síarénában, szurkolhatsz bérletünkkel az MVM Veszprém kézicsapatának sikereiért, részt vehetsz
közös családi szabadidős programjainkon.

Elérhetőségek:

Cím: H-8201 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: +36-88-590-801
E-mail: reisingergy@locargo.hu
Weblap: www.locargo.hu

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEINK:
Belföldi és nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás
 Járműflottánkat folyamatosan újítjuk, hogy mind esztétikai, mind technikai és nem utolsó sorban
környezetvédelmi szempontból kiemelkedő eszközökkel járjuk Európa útjait.
Járműparkunk: 24 tonnás MEGA és JUMBO (pótos) szerelvények, EURO 6 minősítéssel.
 Szállítmányozóként közúti, vasút, légi és vízi szállítmányozást is vállalunk.
 Flottairányítási rendszerünk: járműpark irányítása valós idejű informatikai háttértámogatással
Teljes körű raktár-logisztikai szolgáltatások, logisztikai outsourcing ügyletek
Tárolási technológiák: Soros állványrendszerek, drive in bejárható állványok, tömbös tárolási
lehetőségek érhetők el raktárainkban.
 Korszerű eszközök: emelőgépek, toló oszlopos, homlokvillás targoncák, raklapfordító, platformos
raklapmozgató eszközök.
 15,000 m2-es raktárunk teljes körű raktár-gazdálkodási tevékenységgel áll megbízóink
rendelkezésére.
 Raktár informatikai rendszerünkben precíz, vevő specifikus raktár-irányítási rendszert, online
adatgyűjtős vonalkód olvasó rendszert alkalmazunk.
Haszongépjármű szerviz, műszaki vizsgaállomás, járműmosó, őrzött kamionparkoló
 Telephelyünkön javító és karbantartó műhelyt alakítottunk ki.
 Rövid határidővel, a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélye alapján végezzük minden típusú
személygépkocsi, tehergépkocsi, nyerges vontató, utánfutó és pótkocsi műszaki vizsgáztatását.
 Telephelyünk saját dízel üzemanyagkúttal is rendelkezik.

PARTNEREK – REFERENCIÁK

Akik szolgáltatási igényeivel Te is megismerkedhetsz
CÉLUNK a duális képzésben való együttműködés kapcsán, hogy


a logisztika iránt érdeklődőknek szakmai támogatást, vonzó lehetőséget
biztosítsunk arra, hogy gyakorlatban is megismerkedhessenek szakmánk
szépségeivel.



Különböző iparágak logisztikai igényeivel, folyamataival
ismerkedhessenek meg a hallgatók.



Vonzóvá tegyük hazai környezetben a nemzetközi
vállalatok kiszolgálásával teremthető értéket.

