
 
Firma JMK Sp. z o.o., jedna z czołowych firm z branży oponiarskiej w Polsce, producent opon 
bieżnikowanych, – największego producenta opon bieżnikowanych na świecie firmy BANDAG, 
właściciel sieci franchisingowej OPONY EXPRESS w związku z rozwojem firmy poszukuje kandydatów 
na stanowisko: 

Specjalista ds. logistyki  
Miejsce pracy: Wolsztyn (Powodowo) 

Nr Ref.: JMK WOL LOG 2019 

 
OPIS STANOWISKA: 

• zarządzanie procesami magazynowymi, 

• zarządzanie podległym zespołem pracowników (m.in. podział i delegowanie obowiązków, 
ustalanie grafików pracy, szkolenia, motywowanie 

• planowanie tras kierowców 

• tworzenie i kontrola nad przestrzeganiem przez pracowników procedur pracy, 

• współpraca z podwykonawcami wspierającymi funkcjonowanie magazynu (dostawcy sprzętu, 
towarów i usług) 

• kontakt z klientami firmy, ustalanie terminów dostaw 

• przeprowadzanie inwentaryzacji cząstkowej, okresowej oraz rocznej, udział w 
opracowywaniu i wdrażaniu działań optymalizujących prace magazynu 

• przyjmowanie towarów od dostawców (jakościowe i ilościowe) 
• magazynowanie towarów - oznaczenie, kompletowanie, układanie, kontrola stanów 

magazynowych 
• prowadzenie magazynu (jakościowe i ilościowe), utrzymanie organizacji i porządku w 

magazynie 
• organizacja przejrzystego sposobu magazynowania towarów 
• wypełnianie niezbędnej dokumentacji magazynowej i spedycyjnej 
• organizacja i wskazywanie bieżącej pracy 
• rozliczanie z zadań podległych pracowników 

 
WYMAGANIA: 
 

• Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na porównywalnym stanowisku, 
• Wykształcenie minimum średnie. Wyższe z zakresu logistyki będzie dodatkowym atutem, 
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, znajomość dokumentów 

magazynowych 
• Doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku, 
• Umiejętność pracy pod presją czasu,  
• Dobra umiejętność obsługi komputera, 
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 
KANDYDATOM OFERUJEMY: 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  



• samodzielne stanowisko z realnym wpływem na miejsce pracy 
• dobre warunki pracy w renomowanej i dobrze rozwijającej się firmie 
• ciekawą pracę w dynamicznym zespole 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• możliwość rozwoju zawodowego 

 
Zainteresowane osoby, chcące podjąć współpracę prosimy o przesyłanie CV na adres email:   
praca@j-m-k.pl lub na adres siedziby: JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn, tel. 68/ 384 38 
56 – z dopiskiem „Praca JMK WOL LOG 2019” 
 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie 

przez JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 

przyszłych rekrutacji”.  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ado@j-m-k.pl.  

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w 

oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) 

przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie 

ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu 

o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub 

organami państwowymi.  

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) 

do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w 

przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 lat, a gdy 

wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 2 lat.  

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, 

dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.  

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn, adres mail: ado@j-m-k.pl 

mailto:praca@j-m-k.pl

