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ARO Logistics jest firmą, świadczącą usługi magazynowe, w szczególności związane z magazynowaniem, 
obsługą zamówień, konfekcjonowaniem i dystrybucją towarów. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do pracy w Łodzi  

na Teofilowie Kandydatów na stanowisko: Magazynier 

Miejsce pracy: Łódź, ul. Duńska 3/5 

Zakres obowiązków: 

 praca z dokumentacją magazynową; 
 transport i obsługa wewnątrzmagazynowa; 
 rozładunek i załadunek dostaw, 
 weryfikacja i lokowanie dostaw; 
 kompletowanie i wysyłka zamówień; 
 inwentaryzowanie stanów magazynowych; 
 praca ze skanerem; 
 obsługa owijarek; 
 obsługa wózków widłowych. 

UWAGA! W okresie pandemii koronawirusa 
Covid-19 pracujemy z zachowaniem rozdzielenia 
zmian i dezynfekcji międzyzmianowej. Dlatego 
też do odwołania pracujemy w trybie 5:30-13:30 ; 
14:00-22:00. 

 

Wymagania: 

 doświadczenie w pracy na magazynie  
i znajomość dokumentacji magazynowej; 

 umiejętność samodzielnej pracy  
i podejmowania decyzji w ramach 
powierzonych obowiązków; 

 znajomość obsługi komputera (MS Office 
min. Excel) oraz programów obsługi 
magazynowej (klasy WMS); 

 dyspozycyjność od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 6-14 ; 14-22 (praca  
w systemie dwuzmianowym); 

 uprawnienia do obsługi wózków 
podnośnikowych UDT; 

 chęci i zaangażowanie w powierzone 
obowiązki. 

Oferujemy: 

 na początek umowę o pracę na okres 
próbny; 

 terminową wypłatę wynagrodzenia; 
 bezpośrednie zatrudnienie; 

 nagrody pieniężne po przepracowaniu 
pełnych 3 miesięcy uzależnione od 
wyników pracy; 

 
Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej. Przed 
złożeniem aplikacji bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na  
https://arologistics.pl/RODO_REKRUTACJA.php 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@arologistics.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 , w celu realizacji 
obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ARO Logistics Sp. z o.o., ale nie dłużej jak przez okres 1 roku od 
dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji”. 
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