
WITKO Group 
Twoje laboratorium – nasze rozwiązania 

 
 

WITKO Group czołowy dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze projektowania i wyposażenia 
laboratoriów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku 
 
 

MAGAZYNIER 
Miejsce pracy: Łódź 

 
 
Wymagania: 

 wykształcenie średnie – techniczne lub chemiczne 
 znajomość zasad gospodarki magazynowej (obieg dokumentów – PZ, WZ, SAD i 

inne) 
 doświadczenie zawodowe – staż min. 3 lata 
 obsługa komputera 
 prawo jazdy kat. B 

 
 

Oferujemy: 
 ciekawą i wymagającą dużej samodzielności pracę w firmie o ustabilizowanej 

pozycji na rynku, 
 od 30 lat zatrudniamy tylko na umowę o pracę. 

 
 

Kandydatów, którzy są gotowi podjąć wyzwania stanowiska, prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@witko.com.pl 

 
Prosimy o dodanie klauzuli  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U. 2018 poz. 
1000)”. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
 
WITKO Group to czołowy dostawca rozwiązań w zakresie kompleksowego projektowania i wyposażania laboratoriów 
obecny na rynku od 30 lat. Oferuje najnowszą aparaturę, sprzęt, technologię, serwis i doradztwo. W ofercie posiada 
100 000 produktów od ponad 700 dostawców, a także własną markę odczynników ChemSolve. Jest wyłącznym 
dystrybutorem produktów marek: J.T.Baker, Radleys oraz Waldner na rynek polski. WITKO jest jedynym kapitałowo 
polskim udziałowcem międzynarodowej grupy logistycznej Lab Logistics Group. Posiada magazyny: centralny w 
Meckenheim k/ Bonn oraz buforowy w Łodzi.   
Misją firmy jest pomoc w dostosowywaniu polskich laboratoriów do międzynarodowych standardów, a także rozwój 
polskich placówek badawczych poprzez m.in. wspieranie polskiej nauki i współpracę z uczelniami wyższymi. Jako 
członek Lions Club Łódź WITKO aktywnie włącza się w pracę na rzecz uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin i domów 
dziecka. 
Laureat licznych nagród, w tym: Skrzydła Biznesu 2011, Gazela Biznesu 2009 i 2014, Gepard Biznesu 2017, Brylant 
Polskiej Gospodarki 2017. Członek Fundacji Firm Rodzinnych oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. 
 
W skład WITKO Group wchodzą: WITKO Sp. z o.o oraz S.WITKO. Siedziba firmy mieści się w Łodzi. 
Więcej na www.witko.com.pl. 


