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Proszę o przesłanie aplikacji na adres:  

rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl 

w temacie wiadomości proszę wpisać: Pracownik operacyjny w Sokółce 

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

Pracownik operacyjny 

Numer ref.: SPO/04/2018      Miejsce pracy: Sokółka           Ważne do: 30-04-2018 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

ORLEN Paliwa to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w hurtowej sprzedaży 

produktów paliwowych, m.in. benzyn (PB95, PB98), olejów napędowych, oleju napędowego 

grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG), gazu ziemnego i energii 

elektrycznej. Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych 

na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych. 

Spółka posiada kilka Regionów Sprzedaży zlokalizowanych na terenie Polski, poza tym dysponuje 

siecią Terminali LPG, m.in. Terminalem Morskim LPG w Szczecinie. Firma jest Organizatorem 

Programów Paliwa BAQ i QGAZ oraz Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus. 

• Obsługę systemu komputerowego SAP – moduł SD, TD Shipment,  

• Przeprowadzanie rozładunków/ załadunków autocystern gazem płynnym z/do zbiorników 

magazynowych, 

• Obsługę systemu EMCS w zakresie wysyłek i przyjęć wyrobów akcyzowych, zgodnie z 

obowiązującymi procedurami,  

• Nadzór nad obsługa i bezpieczeństwem autocystern oraz cystern kolejowych, znajdujących 

się na terenie terminalu gazu płynnego,  

• Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z dowodami przychodu i 

rozchodu oraz dokumentów towarzyszących wysyłce wyrobów akcyzowych, 

• Dokonywanie zgłoszeń do Urzędu Celnego zaplanowanych procesów produkcyjnych,  

• Przestrzeganie zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony PPOŻ oraz ochrony środowiska. 

• Bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie                     

na życie, karty sportowe, karty zakupowe i zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i 

wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie i inne 

• Pracę w dynamicznej i inspirującej organizacji, posiadającej pozycję lidera rynkowego, 

• Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole. 

• Niezbędne narzędzia pracy oraz szkolenia 

• Posiadasz roczne doświadczenie na pokrewnym lub tym samym stanowisku,  

•  Wykształcenie średnie lub wyższe ( mile widziane),  

• Znasz język angielski, rosyjski ( na poziomie podstawowym),  

• Znasz Pakiet MS Office ( MS Excel, MS Word),  

• Jesteś systematyczny, odpowiedzialny,  

• Posiadasz umiejętność pracy w zespole,  

• Jesteś pracowity oraz elastyczny,  

• Cechujesz się dokładnością w wykonywaniu zadań. 


