
Koncern HOERBIGER ma światową pozycję lidera w obszarze 

technologii sprężania, automatyzacji oraz napędów. 
 

 

Do naszego Zakładu w Bolesławcu poszukujemy możliwie od zaraz 

 

Referent w dziale logistyki ds. opakowań dostawców 

 
Zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

1. opracowuje i optymalizuje instrukcje pakowania dla dostawców 

2. uzgadnia z przedstawicielami dostawców rozwiązania eskalowanych problemów dot. 

sposobu pakowania 

3. nadzoruje zakres usług firmy myjącej opakowania dla dostawców 

4. kontroluje pod względem merytorycznym faktury od firmy myjącej opakowania (zakres i 

zasadność) 

5. szkoli personel odpowiedzialny za przyjęcia magazynowe w zakresie kontroli zgodności 

dostaw z instrukcjami pakowania 

6. dokonuje regularnych audytów na zgodność dostaw z wymogami instrukcji pakowania 

7. opracowuje reklamacje logistyczne do dostawców w zakresie opakowań 

8. awizuje transporty opakowań do dostawców 

9. optymalizuje koszty transportu (łączenie ładunków, synergie kosztowe) opakowań 

10. rozlicza salda dla opakowań zwrotnych dostawców  

 
Nasze oczekiwania: 

 W przypadku absolwenta: studia logistyczne (licencjackie lub inżynierskie lub magisterskie) 

 W przypadku kandydata z doświadczeniem : min 1-roczny staż pracy z podobnym zakresem 

obowiązków 

 Podstawowa znajomość programu SAP (moduł MM, SD) 

 Biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie. 

 Umiejętność obsługi MS Office 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Dyspozycyjność  

 

 
Dlaczego warto wybrać naszą Firmę? 

 Pracownikom oferujemy dostęp do szkoleń, umożliwiamy rozwój kompetencji, 

 Jasno definiujemy zadania, 

 Dbamy o przyjazną i koleżeńską atmosferę w pracy, 

 Mamy bogaty pakiet socjalny, 

 Świętujemy sukcesy naszych zespołów, zachęcamy do innowacyjności, 

 Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

 
CV wraz z listem motywacyjnym mogą Państwo przesyłać na poniższy adres e-mail  

 

monika.malcka@hoerbiger.com  
lub przesłać na adres  

HOERBIGER Automotive Sp. z o. o. 

Ul. Modłowa 10 

59-700 Bolesławiec, Polska 

 
z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)” 

mailto:monika.malcka@hoerbiger.com

