
 

 

 

 

ZOELLER  TECH Sp. z o.o. należąca  do  grupy  Zoeller-Kipper GmbH,  jednego  z  europejskich liderów  z  branży  

pojazdów komunalnych, w związku ze swoim dynamicznym rozwojem szuka kandydatów na następujące stanowisko: 
 

Magazynier (w serwisie pojazdów komunalnych) 
Miejsce pracy: PUCK 

 

Opis stanowiska: 

 przygotowywanie oraz sprawdzanie dokumentów niezbędnych przy dostawie lub wysyłce towarów 

 przyjmowanie dostaw oraz sprawdzenie zgodności dostawy z dokumentami 

 rozmieszczanie i składowanie towarów w magazynie 

 kompletowanie materiałów do wydań na produkcję zgodnie z dokumentacją 

 obsługa programów magazynowych w systemie informatycznym  
(przychody i rozchody surowców oraz opakowań) 

 rozładunek, załadunek samochodów ciężarowych przy pomocy wózka widłowego 

 kontrolowanie stanów magazynowych 
 

Oczekujemy: 
 doświadczenia na podobnym stanowisku 

 uprawnień na obsługę wózków jezdniowych 

 odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków 

 etycznego podejścia do wykonywanych obowiązków 

 umiejętności radzenia sobie z zadaniami pod presją czasu 

 dobrej znajomości obsługi komputera i programów magazynowych 
 (mile widziana znajomość pracy w systemach ERP) 

Oferujemy:  
 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

 po okresie próbnym zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 praca z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu 

 dobrze wyposażone stanowiska pracy i pomieszczenia socjalne 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji klikając przycisk Aplikuj pod 
ogłoszeniem. 

 

 
 

Do przesyłanych dokumentów należy dołączyć klauzule o ochronie danych osobowych.  

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze 
zm.).” 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zoeller Tech Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych  rekrutacji.” 
Administratorem danych jest Zoeller Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowo Górne 84-123, Nowa 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej 
rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma  Pani/Pan 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. 

 
 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4f2d45b8cd4e44108fb3eea4e15b8afd

