
      

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen 
GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę. 

 
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

MAGAZYNIER – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 
miejsce pracy: Wieliczka 
 

Zadania: 

 kompletowanie towaru w oparciu o zamówienia klientów 

 realizacja bieżących zadao na magazynie (rozładunek, załadunek) 

 sprawdzanie ilościowe i asortymentowe zgodności towaru z dokumentami 

 kontrola stanów magazynowych 

 obsługa wózków wysokiego składowania 

 dbanie o bezpieczeostwo i porządek w miejscu pracy 
 
 
Oczekiwania wobec kandydata: 

 uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych 

 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne 

 dokładnośd i sumiennośd w wykonywaniu powierzonych obowiązków 

 gotowośd do pracy w systemie dwuzmianowym 
 
 
Mile widziane: 

 uprawnienia na suwnice 

 doświadczenie na podobnym stanowisku pracy  

 podstawowa znajomośd rysunku technicznego 
 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 umowę o pracę na pełny etat 

 atrakcyjne warunki wynagrodzenia 

 pakiet benefitów pozapłacowych (bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie do pakietu sportowego, ubezpieczenie 

grupowe na życie) 

 przyjazną atmosferę w pracy 

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel. 
665 084 344 
 
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie 
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak 
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w 
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym  
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


