
 

 
 

Preh jest globalną grupą Automotive z lokalizacjami w Niemczech, Portugalii, USA, Meksyku, 
Rumunii, Chinach i od 2016 roku również w Polsce, jako Preh Car Connect Polska.  Preh jest znany 
z innowacyjności i wysokiej jakości. Sukces Preh opiera się na pomysłowości i zaangażowaniu 
naszych pracowników. Jako firma silnie rozwijająca się oferujemy ciekawe i wszechstronne możliwości 
rozwoju.  
 
Preh Car Connect Polska jest producentem systemów Infotainment (Radio, Nawigacja) dla przemysłu 
motoryzacyjnego. 
 

Obecnie poszukujemy: 
 

Referent ds. Logistyki 
 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: 

• Zamawianie komponentów do produkcji 
• Kontakt z dostawcami zagranicznymi 
• Zakładanie zleceń produkcyjnych 
• Opracowywanie list materiałowych i procesów w systemie 
• Wprowadzanie zmian w listach materiałowych 
• Zakładanie nowych artykułów 
• Opracowywanie parametrów zamawianych artykułów 
• Kontrola terminowości dostaw 

 

Oczekiwania stawiane Kandydatom: 

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) 
• Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – warunek konieczny 
• Dokładność i terminowość w działaniu 
• Aktywne i elastyczne podejście do zadań 
• Umiejętność pracy pod presją czasu 

 

Mile widziane: 

• Znajomość programu ProAlpha  
• Znajomość programu SAP 

 

W zamian oferujemy: 

• Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Umowę o pracę na pełen etat 
• Pracę pełną wyzwań, w dynamicznym zespole  
• Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego 
• Nowoczesne stanowiska pracy 
• Dobre warunki zatrudnienia oraz atmosferę pracy 
• Pakiet socjalny 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.dradrach@technisat.com 
 Car Connect Polska Sp. z o.o.  ul. Poznańska 4; Siemianice 55-120 Oborniki Śląskie 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 
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