
 
 

 

ZAGRAJ NA POZYCJI 

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I LOGISTYKI 

SKLEPÓW 
Miejsce pracy: Warszawa 
  

Leroy Merlin to sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych należąca do ADEO, składającej się 

z 32 przedsiębiorstw, działających w 14 krajach. Oferujemy materiały budowlane, artykuły do 

majsterkowania, wystroju wnętrz i ogrodnictwa. Nasza firma to przyjazne miejsce pracy: rozwijamy ludzi, 

dajemy im samodzielność i możliwość podejmowania decyzji, doceniamy zaangażowanie, dzielimy się 

wspólnie wypracowanymi zyskami. Od 2016 roku razem kibicujemy Reprezentacji Polski w piłce nożnej. 

JEŻELI: 

 Masz wykształcenie wyższe - preferowane kierunki z zakresu ochrony 

środowiska/logistyka/ekonomia. 

 Posiadasz 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ochrony środowiska i segregacji 

odpadów w przedsiębiorstwie. 

 Znasz przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności prawo ochrony środowiska oraz 

przepisy pokrewne. 

 Wyróżniają Cię umiejętności analityczne. 

 Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

 Posiadasz doświadczenie w obszarze CSR - mile widziane. 

  

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: 

 Wsparcie sklepów w zwiększaniu efektywności, w zakresie segregacji odpadów. 

 Definiowanie, optymalizowanie, harmonizowanie, dokumentowanie i monitorowanie procesów 

związanych z segregacją odpadów oraz ochroną środowiska. 

 Rozwijanie i doskonalenie narzędzi pozwalających na wzrost efektywności operacyjnej i 

kosztowej, w tym koordynowanie zmian technologicznych/optymalizacyjnych systemów IT. 

 Współpracę z podwykonawcą zewnętrznym w zakresie realizacji wymogów prawnych. 

 Analizę danych i wyciąganie wniosków dla dalszej optymalizacji. 

 Szerzenie wiedzy na poziomie organizacji. 

 Terminowe i zgodne z wymogami prawa raportowanie danych do wszystkich 

organów/organizacji. 



OFERUJEMY CI: 

 Umowę o pracę. 

 Stanowisko w rozwijającej się, międzynarodowej firmie.  

 Zatrudnienie w zgranym zespole profesjonalistów i pasjonatów. 

 Pracę w organizacji o wysokiej kulturze zarządzania. 

 Szkolenia i możliwość udział w projektach ogólnofirmowych. 

 Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i kartę Multisport. 

 Akcjonariat pracowniczy, udział w zyskach przedsiębiorstwa. 

 Dogodny dojazd do biura - Centrala mieści się przy drugiej linii metra. 

 Możliwość przyłączenia się do licznych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych poprzez 

Fundację Leroy Merlin Polska. 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/specjalista-ds-ochrony-srodowiska-i-logistyki-sklepow_6342819.html 

https://www.praca.pl/specjalista-ds-ochrony-srodowiska-i-logistyki-sklepow_6342819.html

