
     Jakie  będą Twoje obowiązki: 

12 338 

Czego potrzebujemy od Ciebie: 
• znajomości pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel) i biegłości w 
obsłudze komputera, 
• mile widziana znajomości zasad funkcjonowania magazynu, 

• pożądane doświadczenie w logistyce i/lub obsłudze Klienta, 

• min. podstawowej znajomości j. angielskiego 

• umiejętności analitycznych, rzetelności i uważności na szczegóły, 

•dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i współpracy w 

zespole, 

• bardzo dobrej organizacji pracy i efektywnego działania pod presją 

czasu, 

• gotowości do pracy w systemie 2-zmianowym. 

 
 

  

 

 

 

 
 

www.fiege.pl 

    Co Ci oferujemy: 
• unikalną okazję do tworzenia nowego magazynu i zespołu od podstaw, 

• profesjonalne wdrożenie w obowiązki, gruntowne szkolenia, 
• przejrzysty system wynagradzania i premiowania, 

• zastaniesz u nas przyjazną atmosferę współpracy w rodzinnej firmie o międzynarodowych standardach, 
• dbamy o Twoje zdrowie (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport),  

• zapewniamy również pracownicze karty podarunkowe, paczki dla dzieci, nieodpłatną naukę j. angielskiego, 
• poprzez zgłaszane uwagi i pomysły masz realny wpływ na to, co dzieje się w firmie – a te najlepsze nagradzamy. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie 
poprzez naszą stronę internetową (zakładka KARIERA): 
 
 

 

 

 

178 1873 
pracowników lokalizacji rok założenia 

2,8 milionów 1,45 
miliarda 

15 
powierzchnia magazynowa obrót krajów 

 

 
• obsługa systemu magazynowego, 
• wprowadzanie danych do systemu, 
• sporządzanie raportów, 
• codzienna współpraca i budowanie dobrych relacji z 
przedstawicielami Klienta oraz współpracownikami,  
• współpraca z innymi działami  
• wspieranie organizacji w zachowaniu ciągłości procesu  
 

 

 

 

  

 

 

Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z 
największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 
lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe 
marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej 
i AGD. Jesteśmy laureatami rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca, a także 
należymy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.  

Obecnie otwieramy nowy oddział w lokalizacji Osła k. Bolesławca - weź udział 
w unikalnym doświadczeniu budowania zespołu od podstaw i zostań jednym z 
pierwszych pracowników! 

 

Miejsce pracy: Osła  

/GrupaFIEGEPolska 
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