
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 (21 km od 

Bełchatowa, 17 km od Kleszczowa, 37 km od Radomska) poszukujemy osób do pracy na 

stanowisku: 

 

Operator wózka widłowego 
 

Zakres obowiązków: 

 

 załadunek oraz rozładunek towaru, 

 wydawanie towaru z magazynu, 

 sprawdzanie dokumentacji magazynowej, 

 dbanie o właściwy stan magazynowy, 

 prowadzenie administracji magazynowej, 

 współpraca z działem produkcji, zaopatrzenia w zakresie działań logistycznych, 

 obsługa transportowa przy wymianie elementów linii, 

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

 przyjmowanie i wydawanie materiałów do produkcji, 

 prace porządkowe, 

 prace inwentaryzacyjne, 

 obsługa skanera. 

 

Wymagania 

 mile widziane doświadczenie w obsłudze wózka widłowego, 

 doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 mile widziane doświadczenie w obsłudze programów magazynowych, 

 aktualne uprawnienia na wózek widłowy II WJO, 

 zgoda na pracę stałą na okres 1 roku, 

 mile widziana znajomość języka angielskiego. 

 



Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 wynagrodzenie podstawowe wraz z bogatym pakietem dodatków motywacyjnych do 

pensji (premia miesięczna, premia absencyjna, bony świąteczne, nagrody uznaniowe, 

dopłata do grupowego ubezpieczenia na życie), 

 perspektywy rozwoju oraz awansu w ramach struktur firmy, 

 pozytywną atmosferę w miejscu pracy, 

 mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Kontakt  
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail 

epicom@epicom.com.pl z nazwą stanowiska w tytule.  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 533-339-669. Informujemy, iż skontaktujemy 

się tylko z wybranymi kandydatami. 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Epicom Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie.” 
 

 
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. 
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