
PRACOWNICY MAGAZYNU, 
OPERATORZY WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH
Firma Lapp Kabel Sp. z o.o.- polski oddział międzynarodowego producenta kabli, przewodów i   
akcesoriów elektrotechnicznych zatrudni Pracowników magazynu i Operatorów wózków 
widłowych do nowo budowanego Centrum Logistycznego.

 
Wymagania
- elastyczność i dyspozycyjność
- skoncentrowanie na pracy
- uczciwość i odpowiedzialność
- umiejętność pracy w zespole
- chęć do pracy zmianowej

Zakres obowiązków
- kompletowanie towaru
- obsługa przewijarek do kabli i przewodów
- praca na wózkach widłowych (możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia)

  
Promowane umiejętności
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
- doświadczenie w pracy na dużych wózkach widłowych

Oferujemy
- pracę w nowoczesnej firmie
- możliwość rozwoju zawodowego
- stabilne zatrudnienie
- atrakcyjne wynagrodzenie
- system benefitów i ubezpieczeń zdrowotnych
- miłą atmosferę pracy

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.pl@lapppolska.pl

Ochrona danych osobowych
- Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Lapp Kabel Sp. z o.o, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
- Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy 
dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Lapp Kabel Sp. z o.o danych osobowych 
zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym
dla celów przyszłych rekrutacji”.
- Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w 
oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy 
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na 
możliwość udziału w rekrutacji.
- W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja.pl@lapppolska.pl.
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