
LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu 

kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w 

rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-

collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®, która 

porządkuje działania rekruterów i zwiększa ich efektywność. Posiadamy biura w Gdańsku, 

Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Professional należy do 

LeasingTeam Group - największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z 

polskim kapitałem, która od 15 lat skutecznie łączy kandydatów i pracodawców, świadcząc im 

kompleksowy zakres usług HR. 

 

 

Aktualnie dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

Specjalista ds. logistyki 
Numer ref. 0061403 

 

Miejsce pracy: Mszczonów 

 

Obowiązki: 

● Analiza stanu zapasów, w tym jakościowych, uszkodzonych, 

krótkotrwałych i przeterminowanych 

● Planowanie i zamawianie dostaw towarów zapewniające ciągłość 

sprzedaży 

● Uzgodnienie zamówień zakupu z zespołem planowania 

● Działanie jako główny punkt kontaktowy dla podmagazynów zewnętrznych, 

regionalnych centrów dystrybucji z regionu CEE 

● Śledzenie przychodzących zamówień od centrów 

● dystrybucyjnych i zapewnienie ich realizacji 

● Analizowanie procesu obsługi zapasów i zgłaszanie udoskonaleń 

umożliwiających zapewnienie efektywności 

● Bieżąca ścisła współpraca z innymi działami 

 

Wymagania: 

● Doświadczenie na podobnym stanowisku- minimum rok 

● Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności program MS 

Excel 

● Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B2/C1 

● Znajomość programu SAP ECC 

● Dokładność i systematyczność w codziennym wykonywaniu obowiązków 

● Znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym B1/B2 

● Komunikatywność oraz nastawienie na współpracę 

● Odporność na stres 

● Znajomość systemu Softlab będzie dodatkowym atutem 

● Gotowość do minimum sporadycznych wizyt w biurze 



 

Oferta: 

● Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

● Atrakcyjne wynagrodzenie 

● Premia roczna uzależniona od wyników firmy 

● PPK 

● Benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, możliwość 

skorzystania z Programu Medicover Sport, Lunch Pass Sodexo, 

dofinansowanie do nauki i szkoleń w tym nauki języka angielskiego 

● Możliwość pracy na Home Office 

● Praca w godzinach 9-17 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszam do przesyłania CV na adres mailowy: 

k.ostrowska@ltprofessional.pl, bądź kontakt telefoniczny pod numer 602 332 431 

 

 

Link aplikacyjny: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Specjalista-ds-logistyki/65501-

355408-33-db0-1647.html 

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera opłat 

od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, że 

skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 
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