
iParts Sp. z o.o. - lider sprzedaży części samochodowych przez Internet z 

największą ofertą części zamiennych w Polsce poszukuje kandydatów na 

stanowisko: 

 

Pracownik logistyki i wsparcia e-commerce 

Miejsce pracy: Warszawa, mazowieckie 

Nowozatrudniona osoba dołączy do zespołu obsługi sklepu internetowego i będzie odpowiedzialna za 

terminową realizację wysyłek (obieg dokumentów, obróbkę zleceo magazynowych i transportowych, 

kontrolę zamówieo)  oraz obsługę klientów w zakresie udzielania informacji zwrotnych nt. zamówieo, 

problemów i reklamacji przesyłek, wymian i zgłaszanie wniosków dotyczących ulepszania i 

automatyzacji procesów logistyczno-magazynowych spółki. 

Obowiązki: 

 stałe koordynowanie wszystkich działao pomiędzy działem sprzedaży a magazynem w 
zakresie realizacji i obsługi zamówieo, 

 przygotowywanie i obróbka dokumentów magazynowych, nadzór nad poprawną realizacją 
zamówieo, 

 dbałośd o terminowy i prawidłowy obieg dokumentów magazynowych, 
 nadzór nad terminową realizacją wysyłek, 
 przygotowywanie dokumentów handlowych i przewozowych, 
 rozwiązywanie problemów z paczkami (zniszczenia, nieterminowa realizacja, wymiany etc.) 

oraz budowanie długofalowych relacji z Klientami, 
 obsługa zgłoszeo reklamacyjnych zniszczonych przesyłek do firm kurierskich. 

Wymagania: 

 biegła znajomośd obsługi komputera, 
 odpornośd na stres, samodzielnośd i doskonała organizacja pracy, 
 sumiennośd, odpowiedzialnośd, zaangażowanie, 
 orientacja na klienta i wyniki, 
 komunikatywnośd, entuzjazm i wysoka kultura osobista, 
 mile widziani studenci i absolwenci średnich szkół samochodowych oraz osoby ze 

znajomością MS Excel, 
 znajomośd budowy samochodów i auto części będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy 

 atrakcyjne, zorientowane na wyniki wynagrodzenie 
 interesującą i samodzielną pracę w wiodącej w swojej branży firmie 
 pracę w młodym i dynamicznym zespole w miłej i przyjaznej atmosferze  
 możliwości rozwoju oraz stabilnej pracy  

Aplikacje (CV ze zdjęciem) prosimy przesyład na adres: kariera@iparts.pl. 

W temacie maila proszę koniecznie wpisad „PRACA – Logistyka” 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

iParts Sp.zo.o. zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. 

Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 

mailto:kariera@iparts.pl

