
Jesteśmy międzynarodową firmą o szwedzkich 

korzeniach. Dążymy do tego, by zmienić sposób, w jaki 

ludzie żyją i pracują poprzez innowacyjny recykling.  

 

W Stena Recycling z pasją tworzymy i dostarczamy 

naszym klientom rozwiązania gospodarki odpadami 

przemysłowymi, przynoszące korzyści dla ich 

działalności i środowiska naturalnego.  

Dowiedz się więcej  obejrzyj nasz FILM. 

LOGISTYK 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI 

Jeśli masz posegregowane myśli, naturalne zamiłowanie do transportu i administracji , szybko i z pasją przetwarzasz, 

dołącz do nas! 

Do naszego oddziału w Lublinie (Niemce, ul. Ceramiczna 6) poszukujemy osób, które emanują entuzjazmem                 

i pozytywną energią, na co dzień są aktywne i działają z pasją. Cenią wyzwania i konsekwentnie dążą do celu. Po prostu 

lubią transport! 

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU BĘDZIESZ 

ODPOWIEDZIALNA/Y ZA: 

• Planowanie i zlecanie usług transportowych (kontakt      

z Klientami, przewoźnikiem oraz kierowcami) 

• Nadzór nad jakością usług transportowych i kontrolę 

wykonania planów przez kierowców 

• Analizowanie i optymalizowanie kosztów transportu, 

proponowanie usprawnień, weryfikowanie i 

zatwierdzanie faktur za wykonane usługi transportowe 

• Monitoring rozmieszczenia i stanu ilościowego 

kontenerów 

• Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z 

współpracownikami (sprzedaż, administracja, 

produkcja), Klientami oraz dostawcami   

• Prowadzenia ewidencji magazynowej dotyczącej 

surowców, materiałów i wyrobów gotowych oraz 

wystawianie dokumentów PZ, WZ, RW, MM, REK 

• Ważenie aut i wprowadzanie do systemu 

komputerowego danych, faktur zakupu, faktur 

korygujących i not korygujących  

SPEŁNISZ NASZE WYMAGANIA, JEŚLI: 

 

• Znasz i dobrze czujesz się w branży TSL 

• Potrafisz planować usługi transportowe 

• Posiadasz 2 – 4 letnie doświadczenie w dziale 

logistyki/transportu, w firmie produkcyjnej i/lub na 

stanowisku dyspozytora oraz doświadczenie w obszarze 

administracji 

• Cechuje Cię proaktywne podejście, nie czekasz, aż 

sprawy same się rozwiążą 

• Lubisz kontakt i pracę z innymi ludźmi, jesteś 

komunikatywna/y, zaangażowana/y, uczciwa/y i 

odpowiedzialna/y 

• Obsługa klientów nie sprawia Ci problemów 

• Jesteś silnie zorientowana/y biznesowo i asertywna/y 

• Cechuje Cię dobra organizacja pracy i konsekwencja w 

działaniu  

• Sprawnie pracujesz z programami Excel, Power Point, 

Word oraz Outlook 

• Nie tylko masz, ale również korzystasz z prawa jazdy kat. 

B i cenisz bezpieczną jazdę 
KIEDY DOŁĄCZYSZ DO NAS, OTRZYMASZ: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, dostęp 

do dodatkowych benefitów, potrzebne narzędzia pracy 

• Pracę w dobrej atmosferze, w szwedzkiej firmie o silnej     

i niepowtarzalnej kulturze organizacyjnej  

• Wsparcie opiekuna w okresie wdrożeniowym, podczas 

którego zapewnimy Ci ciekawe szkolenia  

• Możliwość wdrażania autorskich pomysłów  oraz szansę 

dalszego rozwoju zawodowego, realizacji bardziej 

odpowiedzialnych zadań i zdobycia unikalnej wiedzy w 

zakresie recyklingu  

APLIKUJ 

 www.stenarecycling.pl 

Jeśli jesteś gotowa/y na to wyzwanie 

i zainteresowany/a rozwojem w Stena Recycling 

wyślij swoje CV klikając na przycisk Aplikuj: 

It starts here 

http://stenarecycling.pl/Campaigns/Obejrzyj-wideo/
http://stenarecycling.pl/Campaigns/Obejrzyj-wideo/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ab640ad4636745cd85b0c53729a64da8

