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ID Logistics trzy razy na podium!
Katowice, 20 grudnia 2019 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący
się w dedykowanej logistyce kontraktowej, w końcówce roku otrzymał trzy nagrody Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2019, Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu,
Produkcji 2019 oraz Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej.
Tym samym wyróżniona została praca zespołu ID Logistics i działania realizowane przez firmę
w strategicznych obszarach, kluczowych dla jej rozwoju oraz konkurencyjności – Pracownicy i
Innowacyjność.
Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2019
ID Logistics otrzymał tytuł Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2019, przyznawany przez
magazyn biznesowy „Strefa Gospodarki” w ogólnopolskim programie „Odpowiedzialny
Pracodawca - Lider HR”. W uzasadnieniu Kapituła zwróciła uwagę na działania
propracownicze, realizowane przez operatora, w tym rozbudowane systemy motywacyjne
i szkoleniowe, dodatkowe benefity oraz dobrą komunikację między pracodawcą a
pracownikami.Przy ocenie uwzględniono niski wskaźnik rotacji pracowników i ich
zaangażowanie w działalność prospołeczną oraz charytatywną. Kapituła doceniła też autorski
program ID Logistics – Ankieta Potencjałów, zwiększający wskaźnik awansów wewnętrznych.
„Od wielu lat wdrażamy własne projekty w zakresie poprawy warunków i atmosfery pracy,
podnoszenia kwalifikacji pracowników, doskonalenia komunikacji wewnętrznej, których
celem jest zarówno utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, jak i pozyskanie nowych
pracowników. Specjalnie dla nowo zatrudnionych przygotowaliśmy program ułatwiający
wdrożenie do pracy „First Day at Work”. Nasza firma dynamicznie się rozwija i wciąż
zatrudniamy nowe osoby. Obecnie w związku z zaplanowanym na pierwszą połowę 2020 roku
otwarciem kolejnych 3 centrów dystrybucyjnych, zespół ID Logistics wzmocni prawie 1 000
pracowników zarówno na stanowiskach operacyjnych jak i menedżerskich” mówi Małgorzata
Hornig, dyrektor HR, ID Logistics Polska.
Celem programu „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR” jest upowszechniane właściwych
wzorców w zakresie polityki personalnej i integracji HR z biznesem.
Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2019
ID Logistics, wspólnie z partnerem biznesowym DCLOG, otrzymał nagrodę główną za system
dcStreamMobile w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2019.
Nagrodzony dcStreamMobile, obecnie jedyny tej klasy system na rynku europejskim, jest w
100 proc. produktem polskim, opracowanym we współpracy ID Logistics z polską firmą DCLOG.
To system monitoringu procesów magazynowych ułatwiający pracę podczas równoległej
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kompletacji na wózku widłowym kilku nośników logistycznych. dcStreamMobile wspiera
proces multikompletacji, zwiększając produktywność, wydajność i jakość kompletacji oraz
umożliwia bardzo dokładną kontrolę procesów operacyjnych. Po raz pierwszy został wdrożony
w marcu tego roku, w magazynie zarządzanym przez ID Logistics.
Konkurs Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2019, organizowany przez
Wydawnictwo Eurologistics, wyłania najlepsze produkty i usługi, wspierające pracę działów
logistycznych (m.in. sprzęt, urządzenia, technologia, IT). Projekty ocenia Kapituła złożona ze
specjalistów logistyki, przedstawicieli świata nauki i ekspertów, wg. kryteriów takich jak
technologiczna ocena innowacji, ocena korzyści dla klientów czy rynkowa ocena stopnia
innowacyjności.
Zdaniem klientów - Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej
W tegorocznej edycji programu badawczego Operator Logistyczny Roku 2019, ID Logistics
otrzymał wyróżnienie honorowe za „Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki
kontraktowej”. Firma zajęła najwyższą pozycję w rankingu w kategorii „Magazynowanie,
zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie” i „Logistyka kontraktowa”. Po raz drugi z rzędu ID
Logistics został najwyżej ocenianą przez klientów firmą specjalizującą się w logistyce
kontraktowej i jednym z liderów outsourcingu logistyki. To kolejne wyróżnienia w tym
programie, w 2016 roku ID Logistics zdobył główną nagrodę Złote Godło.
Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych,
prowadzone przez Data Group Consulting i Wydawnictwo Eurologistics. Jego celem jest
dostarczanie wiedzy na temat oczekiwań klientów i poziomu usług logistycznych. Na
podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem
klientów. Ocenie poddawane są takie elementy zarządzania jak potencjał konkurencyjny,
kompleksowość usług logistycznych, wykonanie założonych norm usług logistycznych,
standard obsługi i pozycja lidera rynku. Wyniki badania ogłoszono 5 grudnia podczas Gali
Logistyki, Transportu, Produkcji 2019.
„Kończymy ten rok, odbierając nagrody za działania w dwóch kluczowych dla nas obszarach,
Pracownicy i Innowacje. Cieszymy się, że to co robimy, dostało dostrzeżone i wyróżnione przez
klientów i niezależnych ekspertów“ mówi Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska.
„Przede wszystkim pragnę podziękować naszym klientom za zaufanie i współpracę, to są dla
nas najistotniejsze nagrody. Dziękuję całemu zespołowi ID Logistics, dzięki zaangażowaniu,
profesjonalizmowi i codziennej wytężonej pracy, wciąż się rozwijamy i możemy oferować
klientom najwyższej jakości usługi”.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,410 mld EUR w 2018 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics
ma ponad 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,7 mln m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych
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w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Firma zatrudnia 20 tys. pracowników. Z portfolio
klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i ecommerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem
opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE
Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Grupa jest zarządzana
przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com
ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w
dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 9 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy.
Obecnie firma zatrudnia około 1.700 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem
Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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