OFERUJEMY:

Chcesz pracować w
największej logistycznej firmie
na świecie?
Poszukujemy osób na
stanowisko:

PRACOWNIK
MAGAZYNOWY

•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie – umowę o pracę od 1 dnia
Wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowa
premia miesięczna
Opiekę medyczną Medicover
Dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
Dofinansowanie do karty sportowej Multisport
„Wczasy pod gruszą”
Dofinansowanie do wydarzeń sportowych
Paczki świąteczne

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:
•
•
•
•

Przyjęcie oraz rozlokowanie towaru w magazynie
Obsługa zwrotu zamówień – lekka praca dla kobiet
Kompletacja, pakowanie oraz wysyłka zamówień
Praca z narzędziami: skanerem, komputerem

OCZEKIWANIA:

Dołącz do naszego zespołu i
pracuj z ludźmi pełnymi pasji!
Oferujemy możliwości
rozwoju w nowopowstającym
centrum logistycznym w
Głuchowie.

•

•
•

Doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera
nie jest koniecznym wymogiem – dołącz do nas a my
Cię nauczymy
Zaangażowanie w wykonywaną pracę
Chęć uczestniczenia w budowie przyjaznego
nowego miejsca pracy w regionie dla setek osób

DHL Supply Chain to wiodący na świecie dostawca
logistyki kontraktowej. Na polskim rynku spółka działa
od 2002 roku, zatrudniając ponad 2 000 osób. Firma
zarządza ponad 20 lokalizacjami o łącznej powierzchni
ponad 300 tys. m2.
CZEKAMY NA CIEBIE!
Prześlij swoje dokumenty lub zadzwoń lub wyślij sms o
treści PRACA GŁUCHÓW:

Tel. 728 497 487
pracujwdhl@dhl.com

OFERUJEMY:

Chcesz pracować w
największej logistycznej
firmie na świecie?
Poszukujemy osób na
stanowisko:

PRACOWNIK
WSPARCIA
MAGAZYNU
Dołącz do naszego zespołu i
pracuj z ludźmi pełnymi
pasji!
Oferujemy możliwości
rozwoju w
nowopowstającym centrum
logistycznym w Głuchowie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie – umowę o pracę od 1 dnia
Wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowa
premia miesięczna
Opiekę medyczną Medicover
Dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
Dofinansowanie do karty sportowej Multisport
„Wczasy pod gruszą”
Dofinansowanie do wydarzeń sportowych
Paczki świąteczne

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:
•
Rozwiązywanie problemów operacyjnych w
procesie magazynowania
•
Wsparcie pracowników operacyjnych
•
Kontrola procesów przepływu materiałów w danym
obszarze magazynowania
•
Zgłaszanie problemów systemowych i technicznych
do działów wsparcia klienta
•
Współpraca z pozostałymi działami oddziału w
zakresie
utrzymania
ciągłości
procesów
magazynowych
PREFEROWANE OCZEKIWANIA:
•
Komunikatywna znajomość języka angielskiego
•
Znajomość systemów zarządzania magazynami
WMS – będzie dodatkowym atutem
•
Doświadczenie w pracy na stanowisku operacyjnym
– będzie dodatkowym atutem
•
Pasja w poszukiwaniu rozwiązań
•
Gotowość do uczenia się
Umiejętność współpracy w grupie
•
DHL Supply Chain to wiodący na świecie dostawca
logistyki kontraktowej. Na polskim rynku spółka działa od
2002 roku, zatrudniając ponad 2 000 osób. Firma zarządza
ponad 20 lokalizacjami o łącznej powierzchni ponad 300
tys. m2.
Prześlij swoje dokumenty na adres, zadzwoń lub wyślij
sms o treści PRACA GŁUCHÓW:

Tel. 728 497 487
pracujwdhl@dhl.com

