
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łazienkaplus.pl S.A. to internetowy lider wyposażenia łazienek w Polsce. Od 2007 roku zrealizowaliśmy 1 mln 

zamówień i sprzedaliśmy już ponad 2 mln produktów.  

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i rozbudową naszego magazynu, aktualnie poszukujemy osoby na 

stanowisko: 

Specjalista ds. optymalizacji procesów magazynowych 
MIEJSCE PRACY: KONINKO K. POZNANIA 

 

Twoje zadania: 

• Analiza procesów magazynowych i proponowanie sposobów ich optymalizacji 

• Stworzenie ergonomicznych stanowisk pracy 

• Udział w tworzeniu procedur i instrukcji magazynowych 

• Prowadzenie analiz i pomiarów efektywności wdrażanych zmian procesowych 

• Optymalizacja procesu pakowania i wysyłki towaru; dobór opakowań 

• Kontakt z zewnętrznymi dostawcami (opakowań, systemów informatycznych ERP, WMS) w zakresie 

poszukiwania i/lub wdrażania optymalizacji 

 

Nasze oczekiwania: 

• Min. średnie wykształcenie (mile widziane kierunkowe) 



• Min. 3-letnie doświadczenie w pracy na magazynie - na podobnym stanowisku i/lub z podobnymi 

zadaniami 

• Doświadczenie w analizie i wdrażaniu rozwiązań doskonalących procesy magazynowe 

• Wiedza i praktyczna znajomość zagadnień Lean Management i Kaizen 

• Dobra, praktyczna znajomość MS Excel 

• Znajomość systemów Comarch XL, WMS (dodatkowy atut) 

• Umiejętności analityczne, wyciągania trafnych wniosków i rekomendacji na bazie przygotowanych 

zestawień 

• Komunikatywność, otwartość, umiejętność współpracy w zespole 

• Postawa zorientowana na poszukiwanie nowych rozwiązań  

• Inicjatywa w działaniu, proaktywność 

• Dociekliwość, wnikliwość 

 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę na cały etat w stabilnej firmie 

• Pracę w systemie jednozmianowym 

• Pakiet benefitów (bony świąteczne, dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenie grupowe na 

preferencyjnych warunkach, rabaty pracownicze) 

• Możliwość rozwoju zawodowego i realnego wpływu na rozwój największego sklepu internetowego w 

Polsce w swojej branży 

• Przyjazną atmosferę i zgrany zespół współpracowników 

 

Dodatki: 

   

DOFINANSOWANIE DO KARTY 

MULTISPORT 
BONY ŚWIĄTECZNE RABATY PRACOWNICZE 

 

 

 

 

 

 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE WEWNĘTRZNE REKRUTACJE 
BEZPŁATNE SZKOLENIA 

PRODUKTOWE 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, zachęcamy do przesłania 

swojego CV na adres: paulina.poplawska@lazienkaplus.pl  

 

mailto:paulina.poplawska@lazienkaplus.pl


 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych przez Łazienkaplus.pl S.A. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 

oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych”. 


