
 

 
 

 
Dowiedz się więcej i aplikuj na twojastronapracy.ikea.pl/ do 08.11.2018 

Pracownik Działu Przepływu Towaru (1/2 lub 3/4 etatu), 

IKEA Retail, Warszawa/Targówek 
 

Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi. Wierzymy, że wartości, 
jakimi się kierujesz są ważniejsze niż twoje dotychczasowe doświadczenie. Oferujemy stanowiska pełne wyzwań, 
odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. Spójrz z nami na świat 
z innej perspektywy. 
 
 

O Tobie: 

 

 cenisz sobie pracę z ludźmi, 

 jesteś osobą zorganizowaną , zaangażowaną i działającą z własnej inicjatywy, 
 chętnie się uczysz , wykazujesz otwartość na zmiany i elastyczne podejście do pracy, 
 cechuje Cię entuzjazm i umiejętność pracy w zespole, 

 posiadasz gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy, 
 wykazujesz zainteresowanie handlem detalicznym i logistyką, 

 mile widziane doświadczenie w pracy w logistyce oraz w obsłudze wózków widłowych. 

 
 

O stanowisku. Jako Pracownik Działu Przepływu Towaru będziesz odpowiedzialny za zapewnienie najwyższej dostępności 
towaru dla klientów poprzez poprawne i terminowe realizowanie zadań związanych z przepływem towaru w sklepie. 
 
 
Główne zadania: 

 
 rozładunek oraz bieżąca kontrolna jakości przychodzących towarów, 
 rozmieszczanie towarów w odpowiednich miejscach w sklepie oraz ich transport wewnątrz w sklepu, 
 kompletowanie towaru dla naszych Klientów w sklepie oraz pod zamówienia internetowe, 
 wspieranie działań związanych z optymalizowaniem procesu przepływu towaru w sklepie poprzez pracę w 

oszczędny, prosty i świadomy sposób, 

 zapewnianie efektywnego funkcjonowanie operacji logistycznych w magazynie, 

 działanie zgodnie z zasadami inwentaryzacyjnymi i administracyjnymi. 
 
Chcemy: 
 
 abyś został z nami na dłużej - zapewniamy umowę o pracę, 
 abyś rozwijał się #potwojemu – stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje potrzeby, 
 zadbać o poczucie bezpieczeństwa Twoje i Twojej rodziny - oferujemy opiekę medyczną i plan emerytalny oraz 

ubezpieczenie NNW,  
 doceniać Twoje osiągnięcia,  
 dać Ci możliwość wyboru dodatkowych benefitów - o szczegółach przeczytaj tutaj.  

 
 
Spodziewamy się, że rynek artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce potroi się do 2035 roku, z IKEA 

jako liderem branży. Grupa IKEA jest światowym liderem w urządzaniu domu. Jesteśmy firmą, która 

kieruje się wartościami, a domowe życie jest naszą prawdziwą pasją. Naszą wizją jest tworzenie 
lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. 
 

Aplikacja: https://twojastronapracy.ikea.pl/aplikuj/oferty-pracy/329078BR_EX_pl_1045 
 

Oferta razem z linkiem dostępna na stronie www.wseiz.pl/biuro-karier/oferty-pracy 

https://twojastronapracy.ikea.pl/ikea-jako-pracodawca

