
 

NOWEL Piekarnia Nowakowski Sp. z o.o. SKA w Legionowie zatrudni pracownika na 

stanowisko:  

MAGAZYNIER 

Miejsce pracy: Legionowo  

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: 

 nadzór nad pracującymi na zmianie operatorami wózków  

 przyjmowanie produkcji do magazynu  

 wykonywanie zleceń na wydawany towar z magazynu 

Nasze oczekiwania: 

 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku 

 uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi 

 dobra znajomość programu MS Excel 

 mile widziana znajomość programu SAP 

 gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV podając nazwę stanowiska w tytule 

wiadomości na adres: kadry@piekarnianowakowski.pl  

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi na wybrane kandydatury i dziękujemy za 

zainteresowanie.  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."  
 

 



 

NOWEL Piekarnia Nowakowski Sp. z o.o. SKA w Legionowie zatrudni pracownika na 

stanowisko:  

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 

WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 

Miejsce pracy: Legionowo  

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: 

 Załadunek i rozładunek towaru 

 Składowanie towaru w Magazynie 

 Kompletacja zamówień 

 Obsługa systemu  magazynowego 

Nasze oczekiwania: 

 Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych 

 Doświadczenie w pracy na magazynie wysokiego składowania 

 Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 

 Mile widziana znajomość systemów magazynowych 

 Dokładność, skrupulatność 

 Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV podając nazwę stanowiska w tytule 

wiadomości na adres: kadry@piekarnianowakowski.pl  

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi na wybrane kandydatury i dziękujemy za 

zainteresowanie.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."  
 


