
 

 

Firma EDPOL jeden z czołowych dystrybutorów części zamiennych do samochodów osobowych i 
dostawczych, członek Groupauto Polska oraz sieci Eurowarsztat, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie 
na rynku motoryzacyjnym w związku z dynamicznym rozwojem ,poszukuje do Filii w Łodzi:  

 
Pracowników magazynu   

 
Zakres obowiązków : 

 przyjęcie dostaw 
 rozmieszczenie towaru 
 kompletacja zamówień 
 przygotowanie towaru do wysyłki 

 
Od kandydatów oczekujemy : 

 motywacji do pracy 
 doświadczenie w pracach magazynowych 
 obsługa komputera 
 sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w grupie 

 
Oferujemy : 

 pracę w ambitnie rozwijającej się firmie z długoletnim doświadczeniem na rynku motoryzacyjnym 
 motywacyjny system wynagrodzeń i stabilność zatrudnienia 
 możliwość rozwoju zawodowego / podnoszenie kwalifikacji 
 pracę w przyjaznej atmosferze 
 nowoczesne narzędzia pracy 

 
Oferty (CV oraz list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres e-mail: marcin.drewniak@edpol.pl  
w tytule wpisując „ Pracownik magazynu Łódź „ 
 
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie . Otrzymanych ofert nie zwracamy. 
Kandydatów prosimy o zamieszczanie na CV następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych: „Na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 
rekrutacji przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "EDPOL" EDWARD I KRZYSZTOF 
GOSŁAWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą na ul. Pułaskiego 76/80 w Częstochowie.” 
 
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie . Otrzymanych ofert nie zwracamy. 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "EDPOL" 
EDWARD I KRZYSZTOF GOSŁAWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą na ul. Pułaskiego 76/80 w Częstochowie. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko PRACOWNIK 
MAGAZYNU ŁÓDŹ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pani/Pana 
zgody na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres czasu wymagany do zakończenia 
procesu rekrutacji. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podaje 
Pani/Pan swoje dane dobrowolnie. 
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