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Jest praca dla operatorów wózków widłowych! 
Żabka rekrutuje do centrum logistycznego w Będzieszynie k. Pruszcza 
Gdańskiego  
 

 

Sieć sklepów Żabka zatrudni w Będzieszynie k. Pruszcza Gdańskiego 30-stu dodatkowych 
pracowników, głównie operatorów wózków widłowych oraz specjalistów obsługujących 
procesy magazynowe. Firma kusi korzystnymi warunkami zatrudnienia oraz dodatkowymi 
profitami.   
 
Poza operatorami wózków widłowych w centrum logistycznym pracę znajdą także 

magazynierzy, specjaliści ds. strategii magazynowej, kontrolerzy, specjaliści ds. realizacji 

wysyłki, dyspozytorzy oraz specjaliści ds. wsparcia logistyki. Poszukiwany jest także analityk. 
 

– Centrum w Będzieszynie obsługuje obecnie północną część Polski, dostarczając asortyment 

produktowy do ponad 900 sklepów naszej sieci zlokalizowanych od Bydgoszczy, poprzez 

Gdańsk aż po Koszalin, Elbląg czy Olsztyn. Centrum logistyczne zapewnia aktualnie ponad 300 

miejsc pracy. Mając jednak na uwadze znaczenie logistyki dla funkcjonowania całej sieci, stale 

rozwijamy ten obszar działalności, obecnie rekrutując nowych specjalistów – podkreśla Jakub 

Sobieszczyk, Dyrektor Centrum Logistycznego, w firmie Żabka. Poszukiwani są aktualnie 

operatorzy wózków widłowych oraz specjaliści obsługujący procesy magazynowe.  

 

Nowi pracownicy firmy mogą liczyć na korzystne warunki zatrudnienia, w tym umowę o pracę 

oraz atrakcyjny system wynagrodzeń, uwzględniający także premie, dodatki transportowe czy 

wsparcie w dojazdach do i z pracy. Otrzymają również możliwość dalszego rozwoju 

zawodowego, dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń, a także szereg dodatkowych benefitów 

w postaci pakietu sportowego i medycznego, ubezpieczenia grupowego czy świątecznych 

upominków. 

 

Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku operatora wózka widłowego należeć 

będzie m.in. rozładunek i załadunek towaru z oraz do samochodów dostawczych, transport 

asortymentu do strefy składowania w obszarze magazynu czy przewożenie opakowań 

kaucyjnych. Żabka oferuje możliwość szkolenia i wyrobienia uprawnień UDT do obsługi wózka 

widłowego już w trakcie zatrudnienia. Kandydaci powinni mieć jednak doświadczenie 

zawodowe na podobnym stanowisku oraz wyrażać gotowość do pracy w systemie 

zmianowym.   

 

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Centrum Logistycznym Żabki mogą przesyłać swoje 

aplikacje na adres: gdansk.kadry@zabka.pl, podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska 

lub, dostarczając bezpośrednio dokumenty do Działu Kadr Centrum Logistycznego w 

Będzieszynie. Szczegółowe ogłoszenia o pracę znajdują się na  https://www.zabka.pl/pracuj-



z-nami oraz pracuj.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerami 

telefonów: 618 563 302, 618 563 346. 

 

Więcej informacji na temat firmy Żabka Polska znaleźć można na stronie www.zabka.pl. 

 
_____________________________ 
 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej 

ponad 5500 placówek prowadzonych przez przeszło 3700 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni 

dwudziestu lat działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. 

Nasze sklepy są odwiedzane codziennie przez 2 miliony klientów a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, 

niż 300 m od najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, 

funkcjonuje już 3000 sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o 

środowisko naturalne, odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych 

społeczności, a także dbałość o zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: 

www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl.  
____________________________ 

 

Kontakt dla mediów:  
Biuro Prasowe  
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509 

 


