
Opakowania, artykuły reklamowe, opakowania na prezenty. Z papieru , kartonu, tektury falistej. 
Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo rodzinne zatrudniające ponad 800 pracowników 
w dwóch lokalizacjach, jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych producentów pudełek 
składanych w Europie. Stań się częścią naszej historii sukcesu i zgłoś się do naszej lokalizacji 
w Pniewach, na stanowisko:

Dobra perspektywa na przyszłość

Magazynier - operator wózka widłowego

Aplikuj teraz!
Kontakt: Weronika Janiszewska, T +48 61 4455-450, kadry@karlknauer.pl 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłej rekrutacji przez okres 1-go roku zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet-
warzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

www.karlknauer.pl

Zadania:
  obsługa wózków widłowych oraz wykony- 

 wanie prac związanych z transportem, 
załadunkiem i wyładunkiem towarów
przyjmowanie i wydawanie towaru z 
magazynu, praca ze skanerem
weryfikacja dokumentacji magazynowej i  
jej kontrola w zakresie zgodności ze 
stanem faktycznym

 rozlokowanie przyjętych towarów w przes- 
 trzeni magazynowej, zabezpieczenie towaru

 prace porządkowe i inwentaryzacyjne

Kwalifikacje:
 wykształcenie min. zawodowe
 uprawnienia na wózki widłowe
 doświadczenie w pracach magazynowych i 
obsłudze wózka widłowego

 sumienność i zaangażowanie w wykony- 
 wana pracę 

 gotowość do pracy w systemie zmianowym, 
obejmującym czasem weekendy

 zorientowanie na jakość
 odpowiedzialność i niezawodność
 umiejętność podejmowania samodziel- 

 nych decyzji  
 umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę  
o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 
rynkowej
możliwość rozwoju umiejętności technic- 

 znych i interpersonalnych
 pracę w przyjaznej atmosferze
 korzyści innowacyjnego i kierowanego   
przez właścicieli przedsiębiorstwa, w 
którym pracownicy nie są anonimowi 

 dodatkowe benefity pozapłacowe
 wynagrodzenie uzależnione od poziomu  

 kompetencji 
 wszechstronne i odpowiedzialne zadania  
oraz pracę w zespole zaangażowanych 
kolegów i koleżanek


