
 
 

 
HELUKABEL Polska jest oddziałem niemieckiej firmy z 

ponad 40-letnią tradycją, zarządzanym 

autonomicznie - przez polaków. Firma HELUKABEL 

jest wiodącym, międzynarodowym producentem 

kabli, przewodów i osprzętu kablowego, 

posiadającym swe odziały w kilkudziesięciu krajach 

świata. 
 

 

Dowiedz się więcej na www.helukabel.pl 

 

 

Rozwijamy się BEZ PRZERWY! 

Dlatego teraz poszukujemy do naszego zespołu nowej osoby na stanowisko: 
 

PRACOWNIKA  MAGAZYNU 
 

Miejsce pracy:  

Krze Duże k. Radziejowic (zobacz mapę ») 

 

Co będziesz robić? Twoje zadania: 

 załadunek i rozładunek towarów 

 przygotowanie i obsługa wysyłek produktów do klientów, 

 przyjmowanie i kontrolowanie dostaw, 

 sprawdzanie zgodności dostarczonych i wydawanych towarów z zamówieniami, 

 dbałość o czystość i porządek stanowiska pracy. 

 bieżące prace magazynowe 

 

Co oferujemy? 

 Praca od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym 

 Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 Pracę w profesjonalnym zespole, 

 Przyjazną atmosferę pracy. 

 prywatna opieka medyczna  

 grupowe ubezpieczenie na życie 

 karta Multisport 

https://www.google.pl/maps/place/Helukabel+Polska+Sp.+z+o.o./@52.006693,20.5852676,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x35c759522f679bc7!8m2!3d52.0056099!4d20.5892587


 

 

 

Czego oczekujemy od Ciebie? 

 wykształcenie min. zawodowe, 

 mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

 pro-aktywna postawa, zaangażowanie, otwartość na zmiany, 

 terminowość, dyspozycyjność, dokładność oraz rzetelność w realizacji zadań, 

 optymizm, energia w działaniu, 

 bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres, 

 gotowość do pracy w systemie wielozmianowym, 

 duża odpowiedzialność i rzetelność, 

 dobra organizacja własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole, 

 mile widziane uprawnienia na wózki widłowe 

 prawo jazdy kat. B ze względu na dojazd. 

 inne - niekaralność 

 

 

Nie czekaj – wyślij swoją aplikację i oczekiwania finansowe na adres  

 rekrutacja@helukabel.pl   

z dopiskiem „MAGAZYNIER” w tytule e-maila 

 
 

 
Nasze wartości w relacjach z 

pracownikami: 

• Rzetelność i uczciwość 

• Otwartość i precyzja w komunikacji 

• Odpowiedzialność 

• Marchewka zamiast kija 

 

 

Dowiedz się więcej na 
Helukabel.pl/firma/kariera-w-helukabel 

 
 

 

mailto:rekrutacja@helukabel.pl
mailto:lubanska@helukabel.pl


 

 

 
Pamiętaj o formalnościach – nie zapomnij o klauzuli: 
 

"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim 

zgłoszeniu przez firmę HELUKABEL Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw z dnia 13 

czerwca 2016, Poz. 922)." 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helukabel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 134996, NIP: 118-15-78-280, REGON: 017168692 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: 

iod@helukabel.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Helukabel Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na 

podstawie upoważnienia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W 

przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie 

rekrutacyjnym. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje 

wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na 

automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

Wysyłając aplikację zgadzasz się na przetwarzanie przez  Helukabel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice, 

Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu. 

 

 

mailto:iod@helukabel.pl

