
 

 Grupa Hegelmann. 

 Jest to firma transportowa, na rynku Europejskim znajduje się od 20 lat, a na rynku 
Polskim od 10 lat. Firma rozwija się bardzo intensywnie teraz na terenie województwa 
Dolnośląskiego w miejscowości Żarska Wieś Gmina Zgorzelec powstaje unikalny w skali 
krajowej projekt branży transportowej „Hegelmann Hub Poland" - centrum operacyjne 
Hegelmann powstaje na działce o powierzchni 11,6 ha. Na rozległym terenie mieścić się 
będzie jednak dużo więcej niż samo biuro Firmy. Baza podzielona będzie na szereg stref 
kompleksowo realizujących wszystkie potrzeby kierowców, ich pojazdów 
oraz przewoźników. Strefa biurowa znajdować się będzie w nowoczesnym, 
trzykondygnacyjnym budynku. Przewidziano tam przestrzeń dla zespołu Hegelmann Poland 
oraz dodatkowe miejsce dla partnerów biznesowych Firmy a także innych przewoźników – w 
sumie około 60 dodatkowych biur dla podmiotów zewnętrznych. Hegelmann Hub Poland to 
baza transportowa zaprojektowana w sposób optymalny pod wieloma względami. Jednym z 
argumentów podnoszonych przez inicjatorów zmian regulacyjnych pakietu mobilności jest 
troska o środowisko naturalne. Inwestycja w Żarskiej Wsi posiadać będzie nowoczesne, 
ekologiczne rozwiązania technologiczne. Centrum operacyjne posiada także własne ujęcie 
wody. Innym oczywistym krokiem proekologicznym jest samo przygraniczne położenie Hubu, 
umożliwiające ograniczenie zużycia paliw i emisji spalin przez ciężarówki. Plany Grupy 
Hegelmann w Polsce są ambitne. Wartość inwestycji na dzień dzisiejszy to ponad 
22 mln EUR, jednak już teraz inwestor przewiduje dalszą rozbudowę kompleksu. Otwarcie 
Hegelmann Hub Poland bez wątpienia wpłynie na zatrudnienie i powstanie nowych miejsc 
pracy, w związku z planowanym otwarciem Hegelmann Hub rozpoczynamy proces rekrutacji 
na stanowiska: 

- Lakiernik / Blacharz samochodowy; 

- Mechanik samochodów ciężarowych; 

- Hydraulik samochodów ciężarowych (auto transporterów); 

- Elektryk / Diagnosta samochodów ciężarowych; 

- Spawacz MAG 135/136. 

Oferta skierowana jest również do osób pragnących zdobyć doświadczenie w zawodzie, firma 
zapewnia zakwaterowanie. 

Link do strony z 
ofertami: https://kariera.hegelmann.pl/?s=&search=%C5%BBarska+Wie%C5%9B 

Osób zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub mailowo: 

+48 500 161 961 (Iryna Samborska); isamborska@hegelmann.com 
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