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MŁODSZY SPECJALISTA DS. LOGISTYKI 

 
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/na m.in. za: 

 wsparcie Działu Logistyki, a tym samym obsługę wybranych procesów logistycznych; 

 pracę z dokumentacją; 

 wsparcie w przygotowywaniu raportów i analiz; 

 szkolenie spedytorów; 

 współpracę z innymi działami w firmie. 

 
Jeśli: 

 jesteś młodą, ambitną osobą; 

 masz otwartą głowę i chęć do nauki; 

 pragniesz zdobyć doświadczenie w branży farmaceutycznej i logistyce; 

 na drugie imię masz "sumienność"; 

 potrafisz sprawnie obsługiwać pakiet MS Office - w szczególności MS Excel; 

 posiadasz wykształcenie wyższe lub studiujesz na ostatnich latach studiów zaocznych. 

 

 

Oferujemy: 
 pracę pełną wyzwań w firmie będącej liderem na rynku dystrybucji leków; 

 stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz przyjazną atmosferę pracy; 

 szkolenia wdrożeniowe; 

 perspektywy dalszego rozwoju zawodowego; 

 niezbędne narzędzia pracy; 

 dofinansowania z ZFŚS; 

 bogaty koszyk benefitów: karty sportowe, prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe i lekowe, 

wyjazdy integracyjne; 

 możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach CSR organizowanych przez spółki Grupy Pelion. 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny: 

https://www.pracuj.pl/praca/mlodszy-specjalista-ds-logistyki-wroclaw,oferta,7083955 
 

Pelion S.A. to jedna z największych firm działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi 

świadczone przez Pelion S.A. obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: 

pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi 

obszarami działalności realizowanymi odpowiednio przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint S.A. – 

sprzedaż hurtowa, Urtica i Pharmalink– zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne, DOZ S.A., Natura sp. z o. o., Limedika, 
Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine – sprzedaż detaliczna oraz liczne spółki działalności pozostałej. 

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Pharmalink Sp. z o.o. Twoich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

(ul. Gillette 1, 94-406 Łódź, tel.: tel. 800 111 203, adres e-mail: logistyka@pharmalink.pl) (Pharmalink). W Pharmalink 

powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail rodo@pharmalink.pl. Podane dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej 

zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów 

aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony 

ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, 

która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania 

danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie 

przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji 

praw prosimy składać na adres e-mail: rodo@pharmalink.pl.  Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Pharmalink danych 

osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Pharmalink (zarówno ogólną 

infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
jako dostawca systemu rekrutacyjnego. 
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