
Zakres obowiązków:
• rozładowywanie, przygotowanie i kontrolowanie towarów
• przygotowywanie pojemników dla Klientów w obszarze dostawy systemowej Kanban 
• komisjonowanie produktów według określonego klucza 
• kontrola zgodności towarów (rodzaj, ilość, gatunek) 

Czego oczekujemy:
• gotowości do pracy zmianowej (6.00-15.00, 15.00-23.30)
• dobrej kondycji fizycznej
• gotowości do życia w Niemczech przez 3 miesiące 
• prawa jazdy, własnego samochodu /w celu dojazdu z miejsca zakwaterowania do pracy/ 
• doświadczenie w pracy w obszarze logistyki / magazynowania będzie dodatkowym atutem 
• mile widziana znajomość języka niemieckiego i / lub angielskiego 

Oferujemy:
• legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na czas określony 3 miesiące)
• atrakcyjne wynagrodzenie
• zakwaterowanie na okres 3 miesięcy
• niemieckie ubezpieczenie zdrowotne
• odzież roboczą
• możliwość posiłków w restauracji naszej firmy na atrakcyjnych warunkach dla pracowników 
• szkolenia zawodowe, w tym kurs języka niemieckiego

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEGO 
ZESPOŁU! 

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG 
należąca do Grupy Würth, jest dostawcą nie-
zawodnych, zautomatyzowanych rozwiązań 
w obszarze dostaw części kategorii C do 
przedsiębiorstw przemysłowych.
 
W tej dynamicznie rozwijającej się rodzinnej 
firmie pracownicy są podstawą naszego sukce-
su. Silny duch współpracy, dobre samopoczucie 
każdego pracownika oraz koleżeńska atmosfera 
są dla nas bardzo ważne. Właśnie dlatego z 
szacunkiem, uznaniem i wdzięcznością odnosi-
my się do wykonanej pracy.
 
Warto poznać naszą firmę i jej pracowników!

Ja bym to zrobił! 

PRACOWNIK (K/M) MAGAZYNU/LOGISTYKI
(umowa o pracę na okres 3 miesięcy)
Szukamy do Centrali naszej firmy w Bad Mergentheim w Niemczech kandydatów na stanowisko:

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG • Personal/ Marzena Bogdanowicz • ul. Fordońska 81• 85-719 Bydgoszcz (Polska)
T +48 789 382 003• rekrutacja@wuerth-industrie.com• www.wuerth-industrie.com• www.wurth-industry.pl

Jeśli jesteś zainteresowany tym zadaniem, prześlij swoje CV bezpośrednio na adres: rekrutacja@wuerth-industrie.com
Czekamy na Twoje zgłoszenie! Cieszymy się, że będziesz członkiem naszego zespołu!
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Würth Industrie Service GmbH & 
Co. KG (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


