
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN. Zajmuje się hurtową sprzedażą paliw płynnych,
m.in.: benzyny, gazu LPG, olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus oraz gazu ziemnego. Dzięki
odpowiedzialnie prowadzonemu biznesowi oraz atrakcyjnej ofercie spółka jest solidnym partnerem, z którym warto
budować długofalowe relacje handlowe. ORLEN Paliwa jest Wyłącznym Organizatorem Programów Paliwa BAQ i QGAZ
oraz Organizatorem Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus.

Dostarczając najwyższej jakości paliwa, napędzamy przyszłość. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko

Pracownik operacyjny

Numer ref.: SPO/09/2017
Miejsce pracy: Sokółka

Do zadań pracownika będzie należało między innymi:

• Rocznego doświadczenia na pokrewnym lub tym samym stanowisku,

• Wykształcenia średniego lub wyższego ( mile widziane),

• Znajomości języka angielskiego, rosyjskiego ( na poziomie podstawowym),

• Znajomości Pakietu MS Office ( MS Excel, MS Word),

• Systematyczności, odpowiedzialności,

• Umiejętności pracy w zespole,

• Pracowitości oraz elastyczności,

• Dokładności w wykonywaniu zadań.

Od kandydatów oczekujemy:

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

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

• Obsługa 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.

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

• Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole.

• Niezbędne narzędzia pracy oraz szkolenia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną aplikacji zawierających CV

i list motywacyjny (w tytule prosimy umieścić nr referencyjny ogłoszenia) na adres e-mail rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.)”.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN Paliwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, 36-145 Widełka 869, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie
w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi

Oferujemy:


