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Pracownik Porządkowy, nr ref. 01/PP/WAWA
w Dziale Przyjęcia Towaru 

Miejsce pracy: market w Warszawie, ul. Mehoffera 84 oraz Batalionów Chłopskich 73
Jesteśmy kimś więcej niż tylko dobrze prosperującym przedsiębiorstwem handlowym. Jesteśmy praco-
dawcą, którego pracownicy tworzą świetny zespół. Poprzez stabilne zatrudnienie dajemy poczucie bez-
pieczeństwa i gwarantujemy zadowolenie naszych pracowników.
Poszukują Państwo pracy w zespole, który ceni stabilne zatrudnienie, otwartość oraz zaufanie współpra-
cowników? Jeśli tak, to są Państwo na właściwej drodze. Oferujemy perspektywy rozwoju zawodowego, 
aby na lepsze zmienić Państwa przyszłość. Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, uczciwe zasady za-
rządzania oraz interesującą pracę w przyjaznej atmosferze.
Zakres obowiązków:
Państwa zadaniem będzie utrzymanie czystości na terenie sklepu oraz w jego okolicy, praca przy użyciu
maszyn sprzątających, a także przestrzeganie przepisów dotyczących sortowania i wywozu śmieci.
Jakie mamy wymagania:
•  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•  Sumienność i zaangażowanie.
Co oferujemy:
•  Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
•  Stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie
•  Świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego
•  Pakiet opieki medycznej oraz pakiet sportowy MultiSport dla Pracowników dofinansowany 

 przez Pracodawcę
•  Możliwość poznania kultury organizacyjnej firmy o międzynarodowym zasięgu
•  Perspektywy rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku
•  Atmosferę pracy opartą na partnerskich zasadach.

Prosimy o przesłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym na wskazany adres.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.”.

Dane kontaktowe:
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
Pion Rekrutacji i Doradztwa Personalnego
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław

rekrutacja@kaufland.pl
Dołącz do naszego zespołu!
www.kaufland.pl/kariera

Dla mnie
w sam raz!
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