
Jesteśmy międzynarodową firmą o szwedzkich 

korzeniach. W Stena Recycling dążymy do tego, by 

zmienić sposób, w jaki ludzie żyją i pracują poprzez 

innowacyjny recykling.  

 

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. 

SPECJALISTA DS. GOSPODAROWANIA  

ODPADAMI (PRODUKCJA I MAGAZYN) 

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU W 

SZCZECINIE, BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y ZA 

PRACĘ PRZY OBSŁUDZE KLUCZOWEGO KLIENTA 

POPRZEZ: 

• Nadzór nad procesem gospodarowania odpadami         

w zakładzie, dbanie o poprawną segregacja                     

i rozmieszczenie surowców (opakowania)  

• Ścisłą współpracę z Account Managerem 

odpowiedzialnym za opiekę nad kluczowym Klientem 

• Współpracę z działem logistyki (awizacje, zlecanie 

transportów, zamawianie pojemników) 

• Współpracę z firmą zewnętrzną w zakresie nadzoru nad 

magazynowaniem odpadów niebezpiecznych 

• Przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu 

towarów i materiałów na podstawie obowiązujących 

dokumentów magazynowych 

• Drobne prace załadunkowe i rozładunkowe w obrębie 

zakładu / magazynu, wewnętrzny transport towarów 

wózkiem widłowym 

• Zgłaszanie wszelkich awarii i uszkodzeń 

• Codzienna obsługa i kontrola stanu technicznego 

urządzeń 

• Przygotowywanie raportów i sprawozdań 

SPEŁNISZ NASZE WYMAGANIA, JEŚLI: 

 

• Posiadasz doświadczenie w firmie produkcyjnej, na 

podobnym stanowisku (gospodarka odpadami, nadzór 

nad firmą odpowiedzialną za utrzymanie czystości) 

• Znasz zagadnienia ochrony środowiska                            

i gospodarowania odpadami (wykształcenie w zakresie 

ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami będzie 

dodatkowym atutem) 

• Cechuje Cię proaktywne podejście, szukasz rozwiązań 

i pokonujesz przeszkody 

• Lubisz kontakt i pracę z innymi ludźmi, jesteś 

komunikatywna/y, zaangażowana/y, uczciwa/y                   

i odpowiedzialna/y 

• Jesteś silnie zorientowana/y biznesowo i asertywna/y 

• Cechuje Cię dobra organizacja pracy i konsekwencja  

w działaniu, umiesz samodzielnie planować swoją 

pracę 

• Sprawnie pracujesz z programami Excel oraz Outlook 

• Nie tylko masz, ale również korzystasz z prawa jazdy 

kat. B i cenisz bezpieczną jazdę 

• Posiadasz ważne uprawnienia na wózek widłowy wraz 

z wymianą butli (dodatkowy ważny atut) 

• Posiadasz ważne uprawnienia SEP/SPE D i E 

(dodatkowy ważny atut) 

• Znasz język angielski (mile widziane) 

KIEDY DOŁĄCZYSZ DO NAS, OTRZYMASZ: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie, dostęp do dodatkowych 

benefitów oraz potrzebne narzędzia pracy 

• Pracę w dobrej atmosferze, w szwedzkiej firmie o silnej     

i niepowtarzalnej kulturze organizacyjnej  

• Wsparcie w okresie wdrożeniowym, podczas którego 

zapewnimy Ci potrzebne i 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, 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=176e45d8896c42ba898afa31137b2bbb

