
  

 
ARO Logistics Sp. z o.o.    adres korespondencyjny:              NIP 947-198-76-77  PEKAO – PLN   SWIFT: PKOPPLPW 
Kapitał zakładowy: 490 500,00 zł   ul. Duńska 3/5 lok. 211, 91-204 Łódź               REGON 365320621  PL82 1240 5527 1111 0011 0624 4835 
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi tel. +48 (42) 659 95 14              KRS 0000937267  PEKAO – EUR   SWIFT: PKOPPLPW 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego www.arologistics.pl, biuro@arologistics.pl             BDO: 000131180  PL 64 1240 5527 1978 0011 0624 5265 

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: Pakowacz 

Miejsce pracy: Łódź, ul. Duńska 3/5 

Zakres obowiązków: 

 Etykietowanie i oklejanie towarów 
 Sortowanie artykułów 
 Tworzenie zestawów 
 Składanie towarów z komponentów 
 Układanie towaru na paletach 
 Inne czynności manualne zlecone przez 

przełożonego 
 Utrzymanie porządku na stanowisku pracy 

Wymagania: 

 Zdolności manualne i sprawność fizyczna 
 Zaangażowanie w powierzone obowiązki 
 dyspozycyjność od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 6-14 ; 14-22  

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. 

 

Oferujemy: 

 Na początek - Umowę zlecenie + ZUS 
 Po okresie wdrożenia możliwość przejścia 

na etat - umowa o pracę 
 Stawkę godzinową - na początek 21,00 zł 

brutto, do podwyższenia po wdrożeniu 

 Terminową wypłatę wynagrodzenia 
 Możliwość rozpoczęcia praktycznie  

od zaraz 
 bezpośrednie zatrudnienie 

 
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”. 

http://www.arologistics.pl/
mailto:biuro@arologistics.pl
https://arologistics.pl/RODO_REKRUTACJA.php
mailto:rekrutacja@arologistics.pl

