
1. z dnia 11.01.2021



2. Z dnia 27.07.2020



3. Z dnia 06.07.2020

Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej [Rekrutacja
prowadzona online]

Miejsce pracy: Szczecin

CO OTRZYMASZ?

 jasny system premiowy

 opiekę medyczną w LuxMed

 umowę o pracę

 kartę sportową

 możliwość awansu

 wczasy pod gruszą

 wycieczki dla pracowników i ich rodzin

 Piwo na Święta

CO BĘDZIESZ ROBIĆ?

 Koordynować pracą pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na 
rzecz magazynu

 Nadzorować pracami nad powierzonym majątkiem firmy

 Dbać o poprawność dokumentacji i terminowe dostawy

 Zarządzać zapasami i utrzymaniem ich na odpowiednim poziomie

 
CZEGO OCZEKUJEMY?

 Doświadczenia w pionie logistyki w firmie produkcyjnej z branży FMCG

 Umiejętności zarządzania czasem własnym i podległego zespołu

 Bardzo dobrej znajomości MS Office (Excel, Word, Power Point), mile widziana 
znajomość SAP i WMS

 Otwartości na zmiany, wyzwania i pracę w systemie trzyzmianowym również w 
weekendy

 Odporności na stres oraz zdolności szybkiego reagowania w czasie spiętrzenia 
zadań



 

4. Z dnia 22.05.2020



5. Z dnia 19.05.2020

6. Z dnia 15.01.2020



Referent ds. Spedycji Krajowej
Miejsce pracy: Szczecin

zadania

 pomoc spedytorom w organizowaniu transportów krajowych

 kontakty z klientami, przewoźnikami oraz innymi działami firmy

 nadzór nad dokumentacją spedycyjną

 bieżąca analiza i optymalizacja kosztów

wymagania

 zainteresowanie rozwojem zawodowym w obszarze TSL

 wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane będzie wykształcenie kierunkowe - transport, 
spedycja, logistyka

 mile widziane będą praktyki na podobnym stanowisku

 rozwinięte kompetencje komunikacyjne, otwartość i umiejętność pracy w grupie, umiejętność 
szybkiego uczenia się

 zaangażowanie i motywacja do pracy

 dobra znajomość programu MS Excel

oferujemy

 stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę

 możliwości rozwoju zawodowego

 ubezpieczenie grupowe

 nowoczesne narzędzia pracy

 doskonała atmosfera

 specjalistyczne kursy i szkolenia

 pakiet benefitów: karta Multisport

 spotkania integracyjne

 kasa zapomogowo-pożyczkowa

7. Z dnia 10.12.2019
First Level Support Specialist (Zalando, Szczecin i okolice)

Miejsce pracy: Gardno k. Szczecina



Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 identyfikowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych związanych z pracą stanowisk 
produkcyjnych Centrum Dystrybucyjnego,

 identyfikowanie problemów technicznych i kierowanie ich do działów wsparcia technicznego 
Centrum Dystrybucji,

 kontrolowanie procesów przepływu materiałów,

 zgłaszanie problemów technicznych i operacyjnych w ramach funkcjonującego systemu 
informatycznego,

 współpraca z pozostałymi działami Centrum Dystrybucyjnego w zakresie utrzymania ciągłości 
procesów magazynowych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 wykształcenia min. średniego technicznego,

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,

 biegłości w obsłudze programów MS Excel, MS Word,

 gotowości do uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności,

 komunikatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie.

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 dobrą atmosferę pracy wśród otwartych i kreatywnych osób,

 atrakcyjne wynagrodzenie,

 możliwość nauki i rozwoju (darmowe lekcje języka angielskiego, Akademia Rozwoju FIEGE),

 bezpłatną prywatą opiekę medyczną oraz dofinansowane ubezpieczenie na życie,

 kartę sportową lub kartę kulturalną – wybierasz Ty, bo nie wszyscy lubimy to samo :)

8. Z dnia 10.12.2019
Specjalista ds. Przepływu (Zalando, Szczecin i okolice)

Miejsce pracy: Gardno k. Szczecina
Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 identyfikowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych związanych z pracą stanowisk 
produkcyjnych Centrum Dystrybucyjnego,

 identyfikowanie problemów technicznych i kierowanie ich do działów wsparcia technicznego 
Centrum Dystrybucji,



 kontrolowanie procesów przepływu materiałów,

 zgłaszanie problemów technicznych i operacyjnych w ramach funkcjonującego systemu 
informatycznego,

 współpraca z pozostałymi działami Centrum Dystrybucyjnego w zakresie utrzymania ciągłości 
procesów magazynowych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 wykształcenia min. średniego technicznego,

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,

 biegłości w obsłudze programów MS Excel, MS Word,

 gotowości do uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności,

 komunikatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie.

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 dobrą atmosferę pracy wśród otwartych i kreatywnych osób,

 atrakcyjne wynagrodzenie,

 możliwość nauki i rozwoju (darmowe lekcje języka angielskiego, Akademia Rozwoju FIEGE),

 bezpłatną prywatą opiekę medyczną oraz dofinansowane ubezpieczenie na życie,

 kartę sportową lub kartę kulturalną – wybierasz Ty, bo nie wszyscy lubimy to samo :)

9. Z dnia 14.10.2019
Planista Zapasów

Miejsce pracy: Motaniec k/Szczecina

 Dział Zamówień, część Działu Łańcucha Dostaw dba o odpowiednią organizację dostaw i magazynowania 
towarów trafiających od dostawców na półki sklepów Netto. Planista Zapasów, przy uwzględnieniu 
kluczowych wskaźników, odpowiada za nieprzerwane dostawy do centrów logistycznych oraz 
monitorowanie zapasów w celu utrzymania dostępności produktów. Do jego codziennych obowiązków 
należy analizowanie i optymalizacja wskaźników w obszarze zapasów, czyli kontrolowanie ich rotacji, 
dostępności i poziomu. Na co dzień ściśle współpracuje z Działem Zakupów, centrami logistycznymi i 
dostawcami. Zajmuje się również monitorowaniem terminów przydatności towarów do spożycia 
zmagazynowanych w centrach logistycznych.

 Jeśli te zadania są dla Ciebie interesujące i uważasz, że Twoje kompetencje i doświadczenie pozwolą Ci na 
ich profesjonalne wykonywanie - zostań Planistą Zapasów w Netto i z głową buduj z nami nową przyszłość 
naszej firmy!

 Jako Planista Zapasów powinieneś:



 Posiadać minimum średnie wykształcenie,

 Płynnie poruszać się w środowisku MS Office (z głównym naciskiem na MS Excel) i Windows,

 Znać język angielski w stopniu komunikatywnym,

 Wykazywać się wysokim poziomem umiejętności analitycznych, logicznym i perspektywicznym 
myśleniem oraz dokładnością,

 Być elastycznym, samodzielnym w działaniu i dobrze organizować pracę własną,

 Być graczem zespołowym,

 Znać podstawy logistyki lub posiadać doświadczenie w handlu detalicznym – jako dodatkowy atut,

 Znać systemy SAP - jako dodatkowy atut.

Co my możemy ci zaproponować?

 Pracę pełną ciekawych wyzwań w międzynarodowej firmie,

 Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez różnego rodzaju szkolenia i 
ścieżki rozwoju,

 Kartę Pracownika dla Ciebie i bliskiej Ci osoby upoważniającą do rabatu na zakupy w sklepach 
Netto,

 Benefity w formie nagród jubileuszowych, bonów świątecznych, dofinansowania do nauki języka 
angielskiego, karty sportowej OK System, możliwości dołączenia ubezpieczenia grupowego, zajęć 
integracyjno-sportowych, prezentów i zabaw dla Twoich dzieci, fajnych imprez firmowych,

 Dofinansowanie posiłków serwowanych w restauracji mieszczącej się w naszej Siedzibie Głównej.

Nie masz samochodu? Nie szkodzi!

 Oferujemy możliwość przejazdu do i z pracy busem pracowniczym.
- ze Stargardu – około 20 minut,
- ze Szczecina – około 30 minut.


