
Dołącz do nas 
i rozwijaj się razem z nami! 

Jesteśmy innowacyjnym producentem wysokiej jakości wędlin, parówek i przekąsek białkowych, a także 
najpopularniejszą wśród konsumentów marką kabanosów w Polsce, z ponad 78% udziałem rynkowym w tej 

kategorii. 
Nasze produkty eksportowane są obecnie do 30 krajów świata na 3 kontynentach, w tym m.in. USA, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, czy Azji. 
Od ponad 30 lat realizujemy misję naszej rodzinnej firmy, którą jest inspirowanie do mądrego odżywiania, żeby 

zmieniać życie na lepsze, w myśl idei 
– JESZ LEPIEJ, ŻYJESZ LEPIEJ. 

Miejsce pracy: Ujeździec Mały (pow. trzebnicki) 

W związku z dynamicznym rozwojem oraz rozbudową firmy, 
poszukujemy osób/y na stanowisko: 

Staż w Dziale Logistyki 

Do Twoich zadań będzie należeć: 

 monitorowanie i kontrolowanie przebiegu procesów magazynowych 

 nadzór nad właściwym oznakowaniem magazynu 

 nadzór nad procesem inwentaryzacji 

 nadzorowanie i weryfikacja przesyłek pod kątem opakowań, wag, wymiarów 

 weryfikowanie danych wprowadzanych do systemu SAP 

 nadzór nad pracą podległego zespołu 

Dołącz do nas, jeśli: 

 ukończyłeś lub kończysz studia na kierunku Logistyka, Zarządzanie, Transport 

 znasz i korzystasz z Pakietu MS Office a w szczególności MS Excel 

 mile widziane doświadczenia w obsłudze systemu SAP 

 jesteś otwarty na wyzwania i potrafisz zaadaptować się do często zmieniających się warunków 

 posiadasz pierwsze doświadczenia zawodowe w obszarze logistyki (praktyki, staże) 

 jesteś otwarty na pracę w systemie zmianowym 

Oferujemy: 

 cykl wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń 

 pakiet świadczeń pozapłacowych: 

 prywatna opieka medyczna LUXMED 

 bezpłatna stołówka 

 karta Multisport 

 ubezpieczenie na życie 

 bony i paczki świąteczne 

 bilety na koncerty 

 bilety na football amerykański - drużynę Panthers Wrocław 

 dofinansowanie do kształcenia (szkoły, studia, kursy, szkolenia) 

 Umowę o pracę na 33 miesiące bez okresu próbnego 

 wiedzę i solidne doświadczenie w zakresie zarządzania 

 ciekawą, pełną wyzwań pracę w prężnie rozwijającej się nowoczesnej firmie produkcyjnej 

 zakwaterowanie na czas trwania programu, jeśli mieszkasz powyżej 70 km od miejsca pracy 

 


