
Hunter Consulting jest Agencją Rekrutacyjną realizującą projekty na stanowiska 

specjalistyczne, managerskie i dyrektorskie. Działamy głównie metodami dotarcia 

bezpośredniego.

Dla naszego Klienta, renomowanej, międzynarodowej firmy oferującej produkty 

FMCG, lidera w swoim segmencie rynku, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:        

(Młodszy) Koordynator ds. Gospodarki Magazynowej
Miejsce pracy: Pruszków (dobry dojazd komunikacją miejską)

nr ref. KDGM/12/46/2015

Zakres obowiązków:

 Kontrola i zarządzanie gospodarką magazynową firmy
 Prowadzenie inwentaryzacji ciągłej
 Aktualizowanie informacji na temat produktów w bazie danych
 Nadzorowanie procedury przyjęcia towarów
 Procesowanie zamówień dla Klientów oraz obsługa programów magazynowych
 Kontrolowanie terminów dostaw oraz stanów magazynowych
 Dbanie o odpowiedni obieg informacji pomiędzy wszystkimi oddziałami firmy
 Cykliczne sporządzanie raportów 
 Wsparcie Działu Obsługi Klienta

Wymagania:

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 Umiejętność analitycznego myślenia
 Dobra znajomość programu MS Excel

Pracodawca oferuje:

 Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe i premiowe
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 Możliwości rozwoju zawodowego w znanej, międzynarodowej firmie
 Pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie pakietu sportowego, 

ubezpieczenie na życie)
 Dobrą atmosferę w miejscu pracy

Osoby, zainteresowane powyższym stanowiskiem, prosimy o wysłanie CV na adres
praca6@hunterconsulting.pl w temacie wpisując numer referencyjny: KDGM/12/46/2015

Gwarantujemy pełną poufność i poważne podejście do każdej nadesłanej aplikacji.

W Państwa dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji przez Hunter Consulting Sp. z o. o. (Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych 

Dz. U. Nr 133 pozycja 883)." Jednocześnie potwierdzam, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, 

uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane 

osobowe udostępniam dobrowolnie.

Hunter Consulting jest Agencja Zatrudnienia wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 6016.

mailto:praca6@hunterconsulting.pl

