
            

 

 

Dołącz do zespołu Żabki i zostań operatorem wózków 

widłowych w największej sieci sklepów convenience w Polsce 

 
Żabka nieustannie się rozwija i powiększa swój zespół pracowników. Obecnie poszukuje ok. 40 

osób z uprawnieniami operatora wózków widłowych do pracy w lokalizacjach, w których znajdują 

się jej centra logistyczne i terminale przeładunkowe, w szczególności w Komornikach, Nadarzynie 

i Szczecinie. Sieć oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia, m.in. umowę o pracę bez okresu 

próbnego, atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. 

 

– Aby zapewnić ciągłość dostaw do wszystkich placówek Żabka, nieustannie rozwijamy zespół 

departamentu logistyki. Aktualnie poszukujemy ok. 40 operatorów wózków widłowych. Zachęcam 

wszystkie osoby z odpowiednimi uprawnieniami, aby dołączyły do zespołu Żabki. Oferujemy nie tylko 

atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale też dajemy każdemu pracownikowi szansę na rozwój i 

uwalnianie jego naturalnego potencjału – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. 

Strategii Personalnej Grupy Żabka.  

 

Żabka gwarantuje stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bez okresu próbnego oraz 

atrakcyjny system wynagrodzenia. Firma zapewnia pracownikom centrów logistycznych niezbędne 

narzędzia pracy, odzież roboczą, comiesięczny dodatek transportowy (w wysokości od 100 do 300 

zł w zależności od lokalizacji) lub możliwość korzystania z transportu zorganizowanego, bezpłatny 

parking oraz darmową kawę, herbatę i napoje. W przypadku pracy wykonywanej w chłodni lub 

mroźni pracownicy otrzymują dodatek chłodniczy lub mroźniczy, odpowiednią do niskich 

temperatur odzież roboczą oraz posiłki regeneracyjne. 

 

Zatrudnieni w Żabce mogą liczyć także na bogaty pakiet benefitów, w skład którego wchodzą m.in. 

prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty Multisport. 

Osoby ze stażem pracy powyżej 3 lat mogą także uczestniczyć w pracowniczym programie 

emerytalnym. 

 

Co ważne, każdy z pracowników ma możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej 

się organizacji. Żabka zapewnia dofinansowanie do szkoleń i kursów oraz nauki języków obcych. 

Organizuje także liczne konkursy pracownicze, w których można wygrać atrakcyjne nagrody 

finansowe i rzeczowe. Prowadzi też program poleceń pracowniczych. 

 

Sieć logistyczna Żabki liczy obecnie 7 centrów logistycznych, z których towar dystrybuowany jest do 

sklepów w całej Polsce, oraz 20 terminali przeładunkowych. Centra są zlokalizowane w 

miejscowościach: Plewiska (woj. wielkopolskie), Szałsza (woj. śląskie), Tychy (woj. śląskie), Nadarzyn 

(woj. mazowieckie), Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego (woj. pomorskie), Komorniki (magazyn 

chłodniczo-mroźniczy – woj. wielkopolskie), Tyniec Mały (woj. dolnośląskie) i Żabia Wola (mroźnia – 

woj. mazowieckie). Aktualnie powstaje nowe, wysoce zautomatyzowane centrum logistyczne w 
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Małopolu k. Radzymina pod Warszawą, którego funkcjonowanie rozpocznie się w 2022 roku. 

Dostawy do placówek sieci realizowane są nawet sześć dni w tygodniu.  

 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=88904afa480249338

21d4603f913dc88 
 

________________________ 

 
Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7400 

placówek prowadzonych przez ponad 6000 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 ponad 2,5 miliona klientów. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się 

zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, 

różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Więcej 

informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2020: 

https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/ 

 

____________________________ 

 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 

 

 


