
Specjalista ds. administracji zapasów 

Miejsce pracy: Olsztyn, ul. Sprzętowa 2 

  

Opis stanowiska 

 monitoring stanu zapasów, przygotowywanie raportów, 
 analizy rotacji, zalegania, terminów przydatności towarów, 
 nadzór nad efektywnością i kosztami magazynowania zapasów, 
 inicjowanie o analiza wyników działań poprawiających zarządzanie zapasami, w tym bieżąca 

współpraca z zespołem handlowym w celu intensyfikacji działań sprzedażowych oraz z 
kierownikami magazynów w celu alokacji towarów, 

 współpraca z dostawcami w zakresie usług magazynowania, zwrotów, wymian, utylizacji, 
 administrowanie danymi kartotekowymi w systemie magazynowym - odpowiedzialność za 

kompletność towarowych informacji kartotekowych, 
 wprowadzanie standardów towarzyszących prowadzaniu nowego asortymentu i 

aktualizacji/zmiany danych, 
 efektywna współpraca z innymi działami i osobami w firmie w zakresie usprawniania obsługi 

zamówień zarówno zakupu i sprzedaży, doskonalenia procedur oraz wdrażania i rozwoju 
systemów informatycznych wspierających procesy logistyczno -magazynowe. 

Wymagania 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 bardzo dobra znajomość MS EXCEL, 
 bardzo dobre zdolności analityczne w tym prognozowanie i analiza kosztów, 
 znajomość rozwiązań informatycznych wspierających pracę magazynu, 
 wykształcenie minimum średnie. 

Oferujemy 

 zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, w dużej, stabilnej 
firmie, 

 prywatną opiekę medyczną MEDICOVER oraz możliwość ubezpieczenia na preferencyjnych 
warunkach, 

 możliwość przystąpienia do programu MultiSport, 
 bardzo dobre warunki pracy i nowoczesne narzędzia, 
 możliwość podnoszenia kwalifikacji. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV opatrzonych klauzulą o wyrażeniu zgody jak 
niżej: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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 
95/46/WE (RODO). 

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

 


