
 

Jesteśmy europejskim dostawcą rozwiązań dla branży handlowej.  

Do naszego zespołu poszukujemy: 

 

MAGAZYNIER - WÓZKOWY 

Miejsce pracy: Rusiec/ k Nadarzyna 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

• rozładunek transportu, kontrola zgodności dostawcy z dokumentacją przewozową 

• obsługa wózka widłowego wysokiego składu 

• przyjęcie towaru na magazyn produkcji i rejestracja w systemie magazynowym 

• przygotowywanie surowców, produktów i półproduktów do wysyłki 

• kontrola jakościowa i ilościowa przyjmowanych i wydawanych towarów 

• obsługa systemu magazynowego 

 

PROFIL KANDYDATA: 

• wykształcenie średnie zawodowe (preferowane techniczne) 

• uprawnienia do obsługi wózków widłowych wysokiego składu 

• znajomość gospodarki magazynowej 

• zaangażowanie i chęć do pracy, gotowość do pracy w systemie zmianowym 

• dbałość o terminową realizację zadań oraz powierzone mienie 

 

OFERUJEMY: 

▪ Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

▪ Zatrudnienie na umowę o pracę  

▪ Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz system premiowania 

▪ Pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia grupowego ubezpieczenia na życie 

▪ Bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy) 



Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) z podaniem stanowiska w terminie 30 dni 

od daty ukazania się ogłoszenia. 

Dziękujemy z nadesłane oferty i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

 

 
Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych 

osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - 

MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz 

liście motywacyjnym), w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.  

 

Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, 

prosimy o zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o 

następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji 

(CV oraz liście motywacyjnym) przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 

Nadarzyn, dla celów przyszłych rekrutacji”. 

 

Klauzula Informacyjna RODO: http://www.mago.com/wp-

content/uploads/2018/07/Kariera1.pdf 
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