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Marka DRÄXLMAIER jest gwarantem innowacji i liderem na rynku motoryzacyjnym od 
ponad 60 lat. Każdego dnia ponad 75 000 pracowników w ponad 20 krajach na całym 
świecie projektuje i produkuje m. in. nowoczesne i ekskluzywne elementy wyposażenia 
wnętrz samochodowych i wiązki elektryczne. Naszymi Klientami są producenci 
samochodów z sektora Premium. 

Referent ds. logistyki 
Job ID:  112304 
Location:   

Jelenia Gora, PL, 58500 

Work Type:  Pełny etat 
 

Do Państwa zadań należeć będzie: 

• Planowanie, sterowanie oraz kontrolowanie produkcji 
• Dbałość o dochowanie terminów produkcji i dostaw 
• Monitorowanie poziomu zapasów, z uwzględnieniem zapotrzebowania 

produkcyjnego oraz poziomu zapasów magazynowych 
• Ciągłe doskonalenie procesów logistycznych firmy 
• Uczestnictwo w projektach logistycznych 
• Utrzymywanie i rozwijanie właściwych relacji z klientami 
• Ścisła współpraca z innymi działami firmy 

  
Profil kandydata: 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe 
• Min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
• Znajomość j. niemieckiego lub/i j. angielskiego na poziomie pozwalającym na 

komunikację w międzynarodowym środowisku 
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel 
• Zdolności analityczne i umiejętność praktycznego wykorzystania ich w codziennej 

pracy 
• Wysoko rozwinięta inicjatywa własna oraz myślenie procesowe 
• Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz zdolności interpersonalne 
• Gotowość do pracy zmianowej 

https://d-career.org/Draexlmaier/job/Jelenia-Gora-Referent-ds_-logistyki-58500/909216301/


 

  

2 
Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners 

  
Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie będącej liderem w 
branży motoryzacyjnej 

• Program wdrożenia w pierwszym okresie zatrudnienia 
• Rozwój zawodowy   
• Nagrody jubileuszowe 
• Wyjątkowo bogaty pakiet benefitów Kafeteria MyBenefit (400 zł/miesięcznie), w tym 

m.in. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport 
• Dofinansowanie do posiłków w firmowej kantynie 
• Dodatki świąteczne i urlopowe 
• Ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach 

  
Oferujemy ekscytujące miejsca pracy w rodzinnej firmie, z ponad 70 000 entuzjastów motoryzacji w 
ponad 20 krajach. 
Czekamy na Twoje zgłoszenie online! 
  
Twoja osoba kontaktowa: Karolina Więcek  
Numer telefonu: +48756198260  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


