
CP Trade Sp. z o.o.  

CP Trade jest spółką dominującą Grupy Handlowej CP Trade i  uznanym polskim dostawcą rozwiązań 
dla przemysłu. Mocnym atutem Grupy Handlowej CP Trade jest wysoko wykwalifikowana, 

doświadczona kadra. Stawiamy na ludzi ambitnych i chcących się rozwijać. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:  

MAGAZYNIER 

Ми вже кілька років працевлаштовуємо громадян України в CP Trade. Ми пишаємося цією 
співпрацею і дуже цінуємо її. Запрошуємо до співпраці! W CP Trade od kilku lat zatrudniamy 
Obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni z tej współpracy i bardzo ją sobie cenimy. Ponownie zapraszamy 
do współpracy! 

Miejsce pracy: Kraków 

Region: małopolski 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: monitorowanie stanów magazynowych, 
przygotowanie/kompletacja towarów do wysyłki, przyjmowanie i wydawanie towarów, udział w 
procesach logistycznych, prowadzenie dokumentacji, przeprowadzanie inwentaryzacji, dbałość o 

porządek w miejscu pracy. 

 
Wymagania: 

- wykształcenie co najmniej średnie (preferowane techniczne specjalizacje); 

- mile widziana podstawowa znajomości procesów logistycznych oraz zasad gospodarki 
magazynowej/doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku; 

- dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności MS OFFICE); 

- umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, zaradność, chęć 
do pracy; 

- sumienność, dokładność, komunikatywność; 

- prawo jazdy kat. B.   

Dodatkowym atutem będą uprawnienia do obsługi wózków widłowych.  

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

• Atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie podstawowe plus przejrzysty system premiowy.      
Dodatkowe benefity np. karta Multistport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna; 

• Pracę w młodym, ambitnym zespole, dynamicznie rozwijającej się firmy; 



• Kompleksowe przygotowanie do Pracy na proponowanym stanowisku; 

• Możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju zawodowego.  

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: 
rekrutacja@cptrade.pl W tytule w e-maila prosimy zamieścić: MAGAZYNIER  

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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)) 
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