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 Na potrzeby nowo powstającej w Polsce sieci sklepów poszukujemy osoby na stanowisko:    

 Koordynator ds. Logistyki  
Aplikuj teraz 

 

 dm-drogerie markt to jedna z wiodących sieci drogeryjnych w Europie. Od 1973 z sukcesem 
działamy na rynku, zapewniając atrakcyjny asortyment produktów, przyjemną atmosferę podczas 
zakupów oraz fachowe doradztwo ze strony naszych pracowników. Za słowem „my” stoi ponad 62 
500 osób w 13 krajach europejskich. Wszystkich nas łączy szczególna kultura pracy, oparta na 
wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu, a także radość ze współpracy i wymiany 
doświadczeń. Teraz chcemy zagościć także w Polsce, inspirując naszych klientów bogatą gamą 
produktów i usług. Chcesz wybrać się z nami w tę ekscytującą podróż? Kształtuj z nami przyszłość 
marki dm w Polsce!  
 
W obszarze logistyki w ścisłej współpracy z naszymi kolegami z Niemiec tworzymy i koordynujemy 
procesy dotyczące rozwoju polskiego rynku. Oprócz zabezpieczenia łańcucha dostaw dla naszych 
placówek oraz sterowania przepływem towarów kładziemy również nacisk na analizę danych 
logistycznych i wypracowywanie na jej podstawie optymalnych rozwiązań. Działamy przy tym 
dynamicznie, mając na względzie rzeczywiste potrzeby naszych klientów i pracowników drogerii. 

 Nr oferty: 
lko-06-21  
 
Prosimy o przygotowanie 
dokumentów w języku 
niemieckim i aplikowanie za 
pośrednictwem naszego 
internetowego systemu 
rekrutacji, klikając „Aplikuj 
teraz”.  

 

 NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA TWOJA PRACA   
 
 • Fachowe i organizacyjne wsparcie struktur logistycznych oraz ich współtworzenie 

• Koordynacja działań oraz dokonywanie uzgodnień ze wszystkimi stronami biorącymi udział w 
przepływie towarów, tj. poszczególnymi drogeriami, działami specjalistycznymi, partnerami 
biznesowymi oraz firmami logistycznymi 

• Koordynowanie i moderowanie poszczególnych etapów rozwoju oraz optymalizacja procesów 
logistycznych na terenie Polski 

• Ścisła współpraca z zagranicznymi jednostkami firmy, w szczególności z niemiecką spółką 

• Doradztwo i wymiana wiedzy w kwestiach logistycznych z poszczególnymi drogeriami i 
działami specjalistycznymi 

  

 

 

 

 
 CO WNOSISZ DO ZESPOŁU   
    

 • Wykształcenie wyższe - preferowane logistyka, zarządzanie przedsiębiorstwem bądź pokrewne 

• Doświadczenie zawodowe w obszarze logistyki, najlepiej związane również z  
zarządzaniem zespołem 

• Umiejętność sprawnego zarządzania projektami oraz radość z inicjowania własnych pomysłów 

• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (C1) oraz dobra znajomość języka  
angielskiego (B2) 

• Wysoko rozwinięte ukierunkowanie na świadczenie usług oraz umiejętność analitycznego 
myślenia, połączona z empatyczną komunikacją 

  

    

 
 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a8d4042d9731453f93314912c90d107a
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CO CI OFERUJEMY 

• Umowa o pracę na czas nieokreślony bezpośrednio po okresie próbnym

• Duża autonomia i płaska struktura organizacyjna, praca w partnerskiej atmosferze w
dynamicznym środowisku 

• Współtworzenie i rozwój: kreatywne pomysły są u nas mile widziane. Każdy może się
zaangażować i wnieść swój wkład. W tym celu oferujemy szeroką gamę kursów 
dokształcających oraz stwarzamy możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. 
Bądź częścią nowego zespołu i twórz z nami markę dm w Polsce! 

• Świadczenia dodatkowe: paczka świąteczna i prywatny pakiet medyczny

• Międzynarodowe środowisko pracy

• Kompleksowe wdrożenie i wsparcie na każdym etapie oraz pakiet kursów doszkalających,
m.in. z języka niemieckiego

W celu efektywnego zarządzania wpływającymi do nas aplikacjami korzystamy z usług 
programowych firmy eRecruitment Solutions sp. z o.o. Naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz“ 
spowoduje przekierowanie do strony firmy, gdzie będzie można złożyć aplikację. Zwracamy 
uwagę, że na ww. stronie, w uzupełnieniu do postanowień naszej polityki prywatności,  
obowiązują tamtejsze postanowienia dot. cookies oraz ogólne warunki handlowe, również 
znajdujące się na jej stronach. 

https://www.dm-jobs.pl/prywatnosc.html
https://kandydat.erecruiter.pl/_files/Polityka_Cookies_Konto_Kandydata_2020-04-01.pdf
https://kandydat.erecruiter.pl/_files/Regulamin_swiadczenia_uslugi_Konto_Kandydata_2020-04-01.pdf

