
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäger Polska Spółka Sp. z o.o. to wyspecjalizowany dostawca, zajmujący się produkcją wysokiej jakości komponentów i 
podsystemów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu. 

Jesteśmy częścią niemieckiego rodzinnego holdingu Arnold Jäger, zatrudniającego ponad 150 pracowników w Gryfinie i ponad 1000 
pracowników na całym świecie. Od ponad 75 lat Grupa Jäger koncentruje się na projektowaniu rozwiązań technicznych dla 

przemysłu, energii odnawialnej, rolnictwa i ochrony środowiska. 
Zaufanie, dynamiczne myślenie i lojalność są głównymi wartościami naszej firmy. 

STANOWISKO: MAGAZYNIER 
Miejsce pracy: Gryfino 

  
Twoje zadania: 

 Zapewnienie prawidłowego przyjęcia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. 

 Przygotowanie artykułów do wysyłki zgodnie ze specyfikacją danego artykułu i wymaganiami Klienta . 

 Obsługa wózków widłowych. 

 Obsługa materiałowa wskazanych działów. 

 Uczestnictwo w inwentaryzacjach. 

 Wprowadzanie danych produkcyjnych do systemu ERP, Kontrola otwartych zleceń produkcyjnych, księgowanie ilości 
zużytego materiału. 

Twój profil: 
 Wykształcenie min. zawodowe. 

 Znajomość zasad FIFO. 

 Znajomość pakietu MS Office. 

 Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, samodzielność  

 Aktualne uprawnienia do obsługi wózka widłowego 

 Znajomość systemu ERP w zakresie gospodarki magazynowej będzie dodatkowym atutem. 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej – mile widziane 
Oferujemy: 

 Nowoczesne, estetyczne i bezpieczne środowisko pracy 

 Innowacyjną pracę na wysokim poziomie technologicznym w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie w ramach 
międzynarodowej grupy. 

 Pracę  od poniedziałku do piątku.  

 System benefitów 
Czekamy na Twoje zgłoszenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  

z Działem Zasobów Ludzkich w naszej siedzibie głównej. 
 

Grażyna Wilczyńska Tel + 48 91 447 29 24 g.wilczynska@jaeger-polska.pl          www.jaeger-polska.pl 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaeger  Polska Sp. z o.o.  dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

mailto:g.wilczynska@jaeger-polska.pl
http://www.jaeger-polska.pl/

