
 

 

Międzynarodowa Grupa Kapitałowa Rawlplug od blisko stu lat jest jednym z czołowych producentów zamocowań w Europie  
i na świecie. W 13 spółkach, na 4 kontynentach Grupa Rawlplug zatrudnia ponad 1900 pracowników. 

Nasze portfolio produktowe zawiera blisko 30 000 indeksów i obejmuje najwyższej jakości mechaniczne elementy złączne,  
wyroby gwintowane, kotwy wklejane, wiertła, piły tarczowe oraz narzędzia i elektronarzędzia. Grupa Rawlplug skupia zakłady 
produkcyjne we Wrocławiu, Bielsku-Białej, Łańcucie i Kaliningradzie. 

Rozwiązania projektowane przez naszych inżynierów i wytwarzane w naszych zakładach produkcyjnych, znajdują zastosowanie  
w budownictwie, energetyce, motoryzacji, przemyśle maszynowym i elektromaszynowym, przemyśle wydobywczym, 
stoczniowym, drogowym oraz drzewnym umacniając lojalność naszych wymagających klientów i partnerów biznesowych. 

Aktualnie, poszukujemy osób chętnych do współpracy na stanowisko: 
 

MAGAZYNIER 
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 

 
Twoje zadania:  

 kompletowanie towaru pod wysyłki; 

 przyjęcie towaru od dostawców zewnętrznych; 

 przygotowywanie towaru i realizowanie wysyłek do klienta; 

 odbieranie i magazynowanie gotowego wyrobu z produkcji; 

 utrzymywanie jakościowych standardów poprzez przestrzeganie procedur i instrukcji; 

 przestrzeganie przepisów BHP; 

 utrzymywanie obszaru magazynu w jak najwyższej czystości i porządku. 

Co po Twojej stronie? 

 mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie; 

 bardzo dobra organizacja pracy własnej; 

 umiejętność pracy w grupie; 

 odpowiedzialność i zaangażowanie; 

 gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym; 

 mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. 

Co oferujemy? 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

 pracę na nowoczesnym magazynie, w dynamicznie rozwijającej się Grupie; 

 samodzielne stanowisko, pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole; 

 możliwość udziału w tworzeniu dynamicznego Działu; 

 miłą atmosferę i przyjazne miejsce pracy; 

 możliwości rozwoju zawodowego; 

 bogatą ofertę ZFŚS; 

 parking samochodowy i rowerowy dla pracowników; 

 prywatną opiekę medyczną, karty Multisport i vouchery żywieniowe. 



Wyślij CV poprzez formularz:  

kliknij TUTAJ 

Skontaktuj się z nami: rekrutacja@rawlplug.com 

Prosimy o dopisanie w życiorysie 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.)” 

Więcej ofert na: https://www.rawlplug.pl/pl/kariera/oferty-pracy/ 
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