
Mail Boxes etc. 

Praca i wrażenia z nią związane 



Biuro 

Moja minimalistyczna kariera w wyżej 
wymienionej firmie opierała się głównie na 
dostawach i odbiorach przesyłek kurierskich 
bądź listów. W biurze spędzałem bardzo mało 
czasu jednakże bardzo ciepło wspominam to 
miejsce. Biuro pełniło także funkcję swego 
rodzaju „Składziku” do którego zawsze 
przywoziliśmy paczki/listy a także pakowaliśmy 
przesyłki specjalne. 



Moje biuro mieści się na Calle Verónica 
de la Virgen 1 



Widoki z biura od środka: 



Szef – Dario Fernandez Mariscal 

Moim szefem był Dario Fernandez Mariscal, 
menadżer lokalnej filii oraz przełożony 
wszystkich pracowników biura. Ja miałem 
przyjemność większość czasu spędzać w 
furgonetce wraz z kierowcą/kurierem – Antonio. 

Charakterystyczną cechą Dario była jego słynna 
czapeczka z której potajemnie naśmiewali się 
wszyscy pracownicy. 



Szef „w akcji” 



Praca z Antonio 

Pracując tam najbardziej zapoznałem człowieka 
z imieniem w iście Hiszpańskim stylu – Antonio 

Razem z nim, codziennie dostarczaliśmy paczki 
oraz listy. Był on najbardziej wyluzowanym z 
pracowników a zarazem największym 
żartownisiem z ekipy, jako jedyny otwarcie śmiał 
się z czapki szefa. 



Furgonetka, zwana również 
„Rydwanem” 

To było moje główne miejsce pracy, choć ciężko 
nazwać pojazd miejscem, tak jednak było. 
Spędzałem tam około 4 z 5 godzin pracy w ciągu 
dnia. Do dziś pozostał mi w nozdrzach zapach 
który wisiał w powietrzu i cudowny zapach 
ratującej życie dla Europejczyków klimatyzacji. 



„Rydwan” 



Zlecenia Specjalne 

Jak to bywa w logistyce nie obejdzie się bez 
„zleceń specjalnych” (inaczej – nadgodzin) 

Ja osobiście byłem przy 3 specjalnych 
zleceniach, z czego 2 oficjalnych: 

• Przeprowadzka (oficjalne) 

• Maszyneria firmy „Vircell” zajmującej się 
mikrobiologią (również oficjalne) 

• Oraz przewóz … Motocykla, ogromnego 300 
kilogramowego stalowego motocykla. 

 

 



Kilka zdjęć specjalnych zleceń 



Podsumowanie 

Jeśli kiedykolwiek miałbym polecić komuś filię 
Mailboxes etc. Z miłą oraz pracowitą a zarazem 
spokojną i kulturalną kadrą, dbającą o każdego 
jej członka oraz zachowującą wzajemny szacunek 
miedzy sobą na pewno poleciłbym te biuro. 
Moje wrażenia po powrocie zupełnie zmieniły 
moje zdanie na temat pracy i pokazały że „Gdy 
człowiek pracuje w zawodzie który lubi, to tak 
jakby nigdy nie pracował” 



Dziękuję za uwagę 

Przygotował: Robert Budziak 


