
Dyrektor ds. Logistyki i Magazynowania 

Miejsce pracy: Olsztyn, Olsztyn, ul. Sprzętowa 2  

Opis stanowiska 

 zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania firmy pod względem logistyki 
magazynowej, 

 projektowanie i uruchamianie nowoczesnych rozwiązań w obszarze logistyki magazynowej, 
 wdrożenie nowoczesnego WMS i TMS 
 zarządzanie zespołem pracowników łącznie w trzech oddziałach firmy (Olsztyn, Gdańsk, 

Bydgoszcz), 
 optymalizacja procesów logistycznych w całym łańcuchu dostaw,  
 wdrażanie procedur logistycznych, 
 efektywna współpraca z innymi działami i osobami w firmie w zakresie kompleksowej obsługi 

zamówień, doskonalenia standardów i procedur oraz wdrażania i rozwoju systemów 
informatycznych wspierających procesy logistyczno- magazynowe, 

 nadzór oraz dbałość o efektywność gospodarki magazynowej - poziom i rotacja zapasów, 
 optymalizacja i kontrola kosztów w podległym obszarze,  
 nadzór i odpowiedzialność za budżet działu. 

Wymagania 

 minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 wykształcenie wyższe (specjalizacja logistyczna lub ekonomiczna), 
 znajomość rozwiązań informatycznych wspierających pracę magazynu i transportu, 
 znajomość obowiązujących norm i procedur prawnych, 
 umiejętność analizy procesu przepływu towarów, identyfikacji punktów krytycznych, zakłóceń i 

wdrażania zmian, 
 bardzo dobre zdolności analityczne w tym analiza kosztów, umiejętność oceny efektywności 

procesów, 
 umiejętność i determinacja we wdrażaniu planów naprawczych, 
 umiejętność zarządzania zmianą bez wsparcia hierarchicznego 
 wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
 nastawienie na rezultat i osiąganie wyznaczonych celów, 
 mobilność i gotowość do odbywania podróży służbowych, gdy zajdzie taka potrzeba 
 znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy 

 możliwość bezpośredniej współpracy z Zarządem przy podejmowaniu najważniejszych 
decyzji, 

 wpływ na rozwój obszaru o istotnym znaczeniu dla firmy, 
 atrakcyjne warunki zatrudnienia, samochód służbowy 
 możliwość skorzystania z pakietu benefitów - opieka medyczna, karta sportowa, 

ubezpieczenie grupowe. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego opatrzonych klauzulą o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”(zgodnie z Art. 29 i art. 32 ust. 4 Rozporządzenia I Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L119 s.1)” 



Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji. 

 

 


