Seifert Polska Sp. z o.o. to dynamiczna, doświadczona i elastyczna w działaniu firma świadcząca wysokiej jakości usługi w branży TSL.
Oferuje innowacyjne, inteligentne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, a także magazynowania i logistyki
produkcyjnej. Współpracuje z renomowanymi koncernami z branży motoryzacyjnej, chemicznej i papierniczej.
Spółka jest częścią Seifert Logistics Group, która od 70 lat intensywnie rozwija się na rynku Europy Zachodniej oraz Europy ŚrodkowoWschodniej. Szybki rozwój Grupy zaowocował powstaniem nowych filii w Niemczech, Czechach i Polsce oraz rozszerzeniem działalności o
spedycję kolejową i lotniczą.
Naszą największą wartością są ludzie - dzięki zaangażowanym i zmotywowanym pracownikom oraz wspólnej pracy zespołowej,
rozwinęliśmy się do jednego z największych usługodawców logistycznych.

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu, obecnie poszukujemy osób
na stanowisko:
Zapraszamy
do naszego zespołu!

Pracownik magazynowy

JAWOR
Nr ref.: 007-2018JWR
Główne zadania:
•
•
•
•

kompletowanie i przygotowanie towarów do produkcji
praca przy komputerze i ze skanerem
obsługa programów magazynowych
prace porządkowe i inwentaryzacyjne

Państwa profil:
•
•
•
•
•
•

mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
mile widziane doświadczenie w pracy ze skanerem oraz dokumentacją magazynową
dokładność oraz szybkość w działaniu
dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym
znajomość systemu SAP będzie dodatkowym autem
doskonała organizacja pracy własnej

Ponadto oferujemy:
•
•
•
•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
udział w tworzeniu i realizacji nowego projektu – zdobycie ciekawego doświadczenia
stabilne i długoletnie zatrudnienie
pakiet benefitów
nie wymagamy uprawnień na wózki widłowe, umożliwiamy zdobycie uprawnień w ramach
zatrudnienia

Jeżeli jesteście Państwo gotowi na nowe zadania i nasze ogłoszenie wzbudziło Państwa zainteresowanie, chętnie
poznamy Państwa osobiście.
Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: kariera@seifert-polska.pl
W temacie maila prosimy o podanie nr referencyjnego.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Seifert Polska Sp. z o.o.
ul. Kosztowska 21 41-409 Mysłowice

Mail: kariera@seifert-polska.pl
Web: www.seifert-logistics.com

