
Pracownik magazynu / Pełniacz zamówień (m) 
 
Za czym stoimy: 
 
Nguyen Oriental Foods od ponad 35 lat zajmuje się sprzedażą hurtową produktów azjatyckich, ze 
szczególnym uwzględnieniem żywności wietnamskiej. Jesteśmy rozwijającą się, nieformalną firmą 
rodzinną z krótkimi liniami komunikacji, w której obsługa i przyjazność dla klienta są najważniejsze. 
Zaopatrujemy m.in. azjatyckie supermarkety i branżę hotelarską. Naszą bogatą ofertę charakteryzują 
wysokiej jakości produkty azjatyckie. Z naszego hurtownika w Etten-Leur prawie codziennie 
obsługujemy naszych klientów w Holandii i Belgii. Indywidualne podejście i szybka, optymalna obsługa 
są tu kluczowe. 
 
Czego szukamy: 
 
Poszukujemy entuzjastycznego pracownika magazynu na pełny etat do naszego magazynu, który 
będzie odpowiedzialny za wszystkie typowe czynności magazynowe, z głównymi zadaniami 
kompletacja zamówień oraz załadunek i rozładunek samochodów dostawczych / ciężarowych. 
 
Funkcja: 
 
o Kompletacja/odbiór zamówień w magazynie + w zamrażarce (ok. -18°C). 
o Pomoc przy załadunku/rozładunku samochodów dostawczych i ciężarowych. 
o Sprawdź przychodzące towary. 
o Umieść towary we właściwych miejscach. 
o Sprawdzanie produktów gotowych do wysyłki. 
o Dbanie o porządek i czystość w magazynie. 
 
Kogo szukamy: 
 
o Mieszkasz w rejonie Etten-Leur (+30 km) 
o Masz doświadczenie w pracach magazynowych. 
o Oprócz odbioru towaru w naszym magazynie, nie masz nic przeciwko także odbiorowi towaru w 
zamrażarce w temperaturze ok. -18°C. 
o Nie masz mentalności od 9 do 17 w ciągu tygodnia (wolne weekendy) 
o Jesteś chętny do nauki i masz poczucie odpowiedzialności. 
o Pracujesz skrupulatnie, starannie i zorganizowanie. 
o Jesteś przyjazny dla klienta i masz entuzjastyczne nastawienie. 
o Potrafisz pracować samodzielnie jak i w zespole. 
o Posiadanie certyfikatu wózka wysokiego składowania jest zaletą. 
o Znajomość języka niderlandzkiego 
 
Oferujemy Ci: 
 
Niezależne, pełne wyzwań stanowisko w pełnym wymiarze godzin w rozwijającej się nieformalnej 
firmie z krótkimi kanałami komunikacji, gdzie wszystkie działy współpracują jako zespół, aby zapewnić 
klientowi optymalną obsługę. Wynagrodzenie adekwatne do stanowiska i posiadanego 
doświadczenia. Weekendy wolne. 
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to wolne stanowisko, prześlij swój list motywacyjny i CV na adres 
kim@nofnl.com . W przypadku pytań możesz skontaktować się z panią Kim Mac w godzinach pracy 
pod numerem 076-5010878. 
 
www.nguyenorientalfoods.com 
Nabycie w odpowiedzi na to ogłoszenie nie jest mile widziane. 
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