
 

 

 

GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego 

oraz użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas, że nie wystarczy być – należy 

przede wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Magazynier – kierowca Centrum Dystrybucji 
Miejsce pracy: Wrocław 

 

Zakres obowiązków: 
 Przyjmowanie wyrobów „Gamrat” S.A do magazynu. 

 Przyjmowanie wyrobów ze zwrotów w obecności Kierownika magazynu lub kierownika 

sprzedaży. 

 Wydawanie wyrobów przeznaczonych do wysyłki lub na potrzeby wewnętrzne. 

 Kompletacja i przygotowywanie wyrobów do wysyłki. 

 Załadunek wyrobu na środki transportu i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem w transporcie. 

 Dostarczanie wyrobów do klienta środkiem transportu będącym w dyspozycji Centrum 

Dystrybucji. 

 Prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych. 

 Drukowanie i prawidłowe wypełnianie dokumentów WZ, MM. 

 Prawidłowe wystawianie specyfikacji oraz dołączanie wymaganych dokumentów jakościowych. 

 Współpraca ze specjalistami ds. sprzedaży i logistyki w zakresie załadunku wyrobów. 

 Zgłaszanie zaistniałych nieprawidłowości przełożonym oraz podejmowanie działań w celu ich 

usunięcia.  

 Zapewnienie składowania i przechowywania wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz odpowiednie oznaczanie statusu wyrobów. 

 Dokonywanie okresowych przeglądów stanu i jakości przechowywanych wyrobów. 

 Przygotowanie magazynu do inwentaryzacji. 

 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz innych procedur i instrukcji. 

 Obsługa wózków widłowych i urządzeń.  

 

Wymagane kwalifikacje: 
 Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku 

 Prawo jazdy kat. B 

 Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi 

 Znajomość obsługi komputera, Pakietu MS Office 

 Bardzo dobra organizacja pracy 



 

Oferujemy: 
 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres e-mail: 
erzonca@gamrat.com.pl       
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 
W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji” /zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662/. 


