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Lider w branżach: 
 

Energia odnawialna - ogniwa fotowoltaiczne 
Budowa sieci telekomunikacyjnych, systemów łączności 
Systemy przeciwpożarowe, projektowanie, montaż - instalacja, serwis 
Telewizja CCTV, monitoring przemysłowy, systemy kontroli dostępu, monitoring komunikacyjny 

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Magazynier 
Zadania stanowiskowe: 

• Przyjmowanie dostaw towaru; 

• Planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia asortymentu magazynowego; 

• Rozkładanie asortymentu w magazynie; 

• Oznaczanie i metkowanie asortymentu magazynowego; 

• Sprawdzanie zgodności przygotowanego do wydania asortymentu magazynowego z odpowiednimi dokumentami 
magazynowymi; 

• Wykonywanie wszystkich czynności związanych z wydaniem / wysyłką asortymentu magazynowego; 

• Obsługa modułu magazynowego w systemie ERP; 

• Obsługa urządzeń magazynowych – m.in. wózka widłowego; 

• Sprawdzanie stanów magazynowych – kompletowanie asortymentu, zgłaszanie uszkodzonych pozycji asortymentowych 
oraz usuwanie ich z magazynu; 

• Regularna inwentaryzacja magazynu i sprawdzanie zgodności rzeczywistego stanu magazynowego ze stanami 
magazynowymi wskazywanymi przez system informatyczny; 

• Współpraca z innymi działami firmy; 

Wymagania: 

• Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (mile widziane w kierunku logistyki); 

• Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku; 

• Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu obsługi wózków widłowych; 

• Znajomość programu Excel w stopniu co najmniej średnim; 

• Praktyczna znajomość modułu GOSPODARKA MAGAZYNOWA systemu ERP Impuls EVO będzie bardzo dużym, 
dodatkowym atutem; 

• Znajomość branży elektrotechnicznej, elektronicznej, elektrycznej; 

• Sumienność, solidność, dokładność i uczciwość; 

• Umiejętność organizacji pracy własnej, zdolności organizacyjne, myślenie techniczne i analityczne; 

• Umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych; 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na umowę o pracę; 

• Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego; 

• Wynagrodzenie 3.450,00 zł – 3.650,00 zł brutto w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności; 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@zalfon.pl. W tytule maila proszę wpisać: 
MAGAZYNIER. 

Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera dane wykraczające poza wymagane Kodeksem Pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w  

art. 9 ust. 1 RODO do CV dołącz klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego 

dokumentach” Jeśli wyrażasz chęć wzięcia udziału w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski dołącz klauzulę o treści: 

„Wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel 

Zalewski przez okres najbliższych 6 miesięcy” 


