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Firma Epicom Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2006 roku, zajmuje się produkcją i zaopatrywaniem Klientów w 

produkty higieniczne. Nasza oferta, obejmująca papier toaletowy i ręczniki papierowe, ukierunkowana jest na potrzeby 

Marek Własnych sieci handlowych. Cechuje nas profesjonalizm i elastyczność w dostosowaniu swojej oferty do potrzeb 

Klientów w ramach szerokiej gamy asortymentu papierniczego. 

 

Do naszego zakładu produkcyjnego w Bogumiłowie gm. Kleszczów ( 20 km od Bełchatowa ) poszukujemy osoby do 

pracy na stanowisku:  

 

Operator wózka widłowego/ Specjalista ds. logistyki surowcowej 

Zakres obowiązków: 
• wydawanie towaru z magazynu 

• sprawdzanie dokumentacji magazynowej 

• dbanie o właściwy stan magazynowy 

• prowadzenie administracji magazynowej 

• prace porządkowe 

• prace inwentaryzacyjne 

• obsługa skanera 

• rozładunek i przyjmowanie fizyczne surowców na magazyn, 

• współpraca z działem produkcji, zaopatrzenia w zakresie działań logistycznych, 

• prowadzenie niezbędnej dokumentacji, 

• obsługa transportowa przy wymianie elementów linii, 

• dostarczanie pustych palet i odbiór palet z gotowym wyrobem z linii pakowania, 

• przygotowywanie wyrobu gotowego do wysyłki, 

• załadunek i rozładunek samochodów dostawczych, 

• przyjmowanie i wydawanie materiałów do produkcji, 

• dbanie o prawidłowe ładowanie baterii, 

• dbanie o prawidłową wymianę baterii, 

• kontrola stanu technicznego wózka, 

• realizacja innych prac zleconych przez przełożonego. 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie 

• mile widziane doświadczenie w obsłudze wózka widłowego 

• doświadczenie na podobnym stanowisku 

• mile widziane doświadczenie w obsłudze programów magazynowych 

• aktualne uprawnienia na wózek widłowy , firma dopuszcza możliwość zrobienia uprawnień. 

• obsługa MS Office ( w szczególności Excel) 

• dyspozycyjność, dokładność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole 

• chętnie zatrudnimy osobą z niepełnosprawnością 
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Oferujemy: 
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

• atrakcyjne wynagrodzenie 

• możliwość dalszego rozwoju 

• pracę w młodym i dynamicznym zespole 

 

Kontakt  
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 533-339-669 lub e-mail 

epicom@epicom.com.pl 

www.epicom.com.pl 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Epicom Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz.922)”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Epicom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Krakowska 264. Dane zbierane 

są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 

dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

http://www.epicom.com.pl/

