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Logistyk 

Lokalizacja: Skawina, Małopolskie 

O Firmie 

Firma WAMECH została założona w 1989 roku. Jest aktualnie jednym z najlepiej rozpoznawalnych producentów wózków 
technologicznych w Polsce, specjalizujących się w logistyce wewnątrzzakładowej. Dostarcza swoje produkty do największych 
producentów z branży motoryzacyjnej, zlokalizowanych w Europie, Afryce, Azji i Ameryce. Obecnie zatrudnia prawie  100 
osób w działach B&R, produkcji, zakupach i obsłudze sprzedażowej.  

Opis stanowiska 

Firma WAMECH poszukuje kandydatów na stanowisko Logistyk. Celem stanowiska jest planowanie i koordynacja dostaw  

towarów i usług na potrzeby produkcji. 

Zadania na stanowisku 

1. Planowanie, harmonogramowanie oraz organizacja transportów materiałów, półproduktów i surowców pomiędzy 

Firmą WAMECH a Dostawcami; 

2. Ścisła współpraca z Działem Zakupów, Planistą Produkcji oraz Magazynierami w zakresie realizacji dostaw i 

odbiorów towarów; 

3. Obsługa dokumentów przewozowych oraz reklamacyjnych; 

4. Współpraca z Firmami Spedycyjnymi oraz Kierowcami Firmy WAMECH; 

5. Dbałość o terminowość i bieżącą efektywność działań logistycznych; 

6. Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze logistyki, które pozwoliłyby na optymalizację procesu. 

Wymagania stawiane kandydatom 

1. Mile widziane osoby w trakcie kształcenia lub posiadające już wykształcenie techniczne lub ekonomiczne na 

kierunku logistyka; 

2. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów; 

3. Umiejętność logicznego myślenia; 

4. Umiejętność pracy w zespole; 

5. Mile widziane osoby znające język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. 

Oferujemy 

1. Pracę w polskiej Firmie Rodzinnej działającej na rynku globalnym; 

2. Dużą samodzielność i elastyczność w pracy; 

3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju, 

4. Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji, 

5. Benefity (ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne, karta multisport, dodatek za niepalenie, dodatek stażowy) 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 

rekrutacja@wamech.pl. W temacie proszę wpisać WAMECH – Logistyk. 

Informujemy, że prowadzimy dwuetapową rekrutację, pierwszą zdalnie, drugą, z wybranymi kandydatami bezpośrednią w 

naszej siedzibie.  

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do Państwa dokumentów aplikacyjnych. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 
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