
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. 

OPERATOR WÓZKA 

WIDŁOWEGO/SORTOWACZ 

Jeśli masz posegregowane myśli, naturalne zamiłowanie do produkcji, szybko i z pasją przetwarzasz, dołącz 

do nas! Poszukujemy osób, które są gotowe do pracy w trybie dwuzmianowym (12h),na terenie zakładu 

Klienta  w okolicach Baczyny k/Gorzowa Wielkopolskiego. 

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU 

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y ZA: 

• Sortowanie ręczne surowców (papier, folia) 

• Belowanie surowców wtórnych (m.in. makulatury    

i folii) w celu przygotowania ich do transportu 

• Rozładunek materiałów i umieszczanie ich            

w wyznaczonych miejscach, klasyfikacja 

materiałów (papier, folia, opakowania) 

• Codzienna obsługa i kontrola stanu technicznego 

urządzeń, kontrola zużycia paliwa, zgłaszanie 

wszelkich usterek, awarii i uszkodzeń 

• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

użytkowanego urządzenia 

• Współpraca z innymi pracownikami podczas          

w celu realizacji planów produkcyjnych 

• Udział w pracach porządkowych na terenie 

zakładu 

SPEŁNISZ NASZE WYMAGANIA, JEŚLI: 

• Posiadasz ważne uprawnienia do obsługi wózków 

widłowych (II WJO) 

• Masz doświadczenie w pracy na wózku widłowym 

(dodatkowy atut) 

• Jesteś gotowa/y i chętna/y do pracy w branży 

recyclingu 

• Jesteś uczciwa/y i pracowita/y, umiesz pracować 

w zespole 

• Chcesz pracować w branży gospodarki odpadami 

i poszerzać swoje umiejętności i się rozwijać 

• Szukasz stabilnej i stałej pracy 

KIEDY DOŁĄCZYSZ DO NAS, OTRZYMASZ: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę              

o pracę w Stena Recycling i atrakcyjne 

wynagrodzenie oraz nagrody 

• Pracę w dobrej atmosferze, w szwedzkiej firmie       

o silnej i niepowtarzalnej kulturze organizacyjnej 

• Wsparcie w okresie wdrożeniowym oraz szkolenia  

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji                         

i zdobywania nowych uprawnień w ramach kursów 

opłacanych przez pracodawcę 

 www.stenarecycling.pl 

It starts here 

Jeśli jesteś gotowa/y na to wyzwanie i 

zainteresowany/a rozwojem w Stena Recycling 

wyślij swoje CV klikając na przycisk Aplikuj 

APLIKUJ 

Lokalizacja:okolice Baczyny k/Gorzowa Wielkopolskiego 

 

http://www.stenarecycling.pl/
http://stenarecycling.pl/Campaigns/Obejrzyj-wideo/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d53004a126e24e45926c22024676f139

