
 

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym i od ponad 50 lat produkujemy pojemniki transportowe i magazynowe. 
Naszą aspiracją jest optymalne spełnianie wymagań klientów należących w przeważającej części do kręgu 
producentów samochodów i ich dostawców. Dokonujemy tego dzięki zaangażowaniu i szczególnej motywacji, co 
pozwoliło nam zdobyć pozycję czołowego producenta w naszej branży. 

Do kontynuowania dynamicznego wzrostu i zoptymalizowania organizacji przedsiębiorstwa pilnie poszukujemy do 
naszej nowej lokalizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Złotoryi osoby na stanowisko: 

Pracownik działu zleceń 
Miejsce pracy: Złotoryja 

Główne zadania: 

• Sporządzanie: kalkulacji, dokumentów kontrolnych oraz informacji dot. produkcji 

• Uzgadnianie cen z kooperantami; 

• Szacowanie: kosztów, terminów realizacji dostaw 

• Sporządzanie dokumentacji technicznej (uzupełnianie rysunków, wskazówki techniczne dla dostawców) 

• Kontrola rysunków, analizy wykonalności i  specyfikacji  

• Poszukiwanie nowych dostawców / Komunikacja z dostawcami; 

• Udzielanie wskazówek dot. Produkcji / wspieranie dostawców 

• Planowanie jakości 

• Realizacja reklamacji 

• Zlecanie: transportów, kontroli jakości, zamówień do produkcji; 

Oczekiwane kwalifikacje: 

• Znajomość rysunku technicznego; 

• Znajomość branży spawalniczej i procesu obróbki materiału; 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 

• Wysokie umiejętności analityczne, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy; 

• Umiejętność planowania, przewidywania i podejmowania decyzji; 

• Umiejętność negocjowania, radzenia sobie z konfliktami; 

• Doświadczenie w pracy w obszarze zakresu organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa 

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS Office). 

 

Oferujemy: 

• interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania decyzji w przyjemnym 
otoczeniu, 

• możliwość rozwoju osobistego w przedsiębiorstwie, 

• wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy 

• pewne miejsce pracy w solidnym przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost. 

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 
na adres: aplikacja@schneider-logistics.pl lub listownie na adres: 

Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k 
ul. Krzywoustego 39 

59-500 Złotoryja 
 

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 
osobami.        
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