
 
 

 
 
 

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce blisko 15 lat. Jesteśmy częścią chińskiego koncernu działającego w branży 
high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa, opartych na technologii 
obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie między innymi w kontroli celnej, lotnictwie oraz 
produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 
Młodszy Magazynier 

Miejsce pracy: Kobyłka k. Warszawy oraz Emilianów k. Radzymina 

 

Główny zakres obowiązków: 

− Praca w 2 magazynach w zależności od potrzeb: w Kobyłce i w Emilianowie k. Radzymina 
− Przygotowanie przyjęć / wydań magazynowych zgodnie z ustalonymi procedurami w firmie  
− Pilnowanie terminowości przyjmowania / wydawania towarów w magazynie 
− Prawidłowa archiwizacja dokumentów magazynowych 
− Pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji 

 
Wymagania: 

− Wykształcenie średnie 
− Prawo jazdy kat. B 
− Bardzo dobra znajomość języka polskiego 
− Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
− Mile widziane osoby uczące się lub studiujące  

 
 

Oferujemy: 
− Umowę zlecenie  
− Zdobycie doświadczenia zawodowego w sprawnie funkcjonującym magazynie, 
− Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole  
− Wykorzystywanie języka angielskiego w codziennej pracy, 
− Współpracę z firmą z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania 

  

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres recruitment.pl@nuctech.com w 
temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie. 
 
 
Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące 
oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji”. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod 
adresem: Polityka Prywatności , kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com  
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