
 

Jesteśmy przedsiębiorstwem zarzadzanym przez drugie pokolenie wlaścicieli, które rozwija i produkuje od ponad 50 lat zbiorniki 
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 Złotoryi osoby na stanowisko: 

 

Pracownik działu zleceń 
Miejsce pracy: Złotoryja 

Główne zadania: 

• Sprawdzanie pod wzgledem technicznym wykonalnośi zleceń produkcyjnych 

• Sporządzanie kalkulacji, wystawianie ofert  

• Planowanie i organizacja produkcji 

• Monitorowanie terminów realizowanych projektów 

• Tworzenie planów pracy 

Oczekiwane kwalifikacje: 

• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie 

• wyksztalcenie techniczne, technik lub inżynier 

• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

• wiedzę i doświadczenie w używaniu programu do konstrukcji 3D CATIA V5, Autocad 

• umiejętnośc czytania rysunków technicznych 

• gotowość do odbywania podróży służbowych do naszych dostawców w Polsce, Czechach oraz Niemczech. 

 
Oferujemy: 

• kompleksowe szkolenie, 

• 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. 

 
Czy są Państwo zainteresowani? Jeśli tak, proszę przesłać kompletne i przekonujące dokumenty aplikacyjne.       

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.        

 

 


