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Dostępne oferty pracy:

 ∆ Orderpicker

 ∆ Pracownik pakowania

Przemsył: 

 ∆ Branża logistyczna 

 ∆ Branża spożywcza

Koordynator:

 ∆ Mayke

Poznaj: Fatrans Logistics BV.

Lokalizacja: Venlo, The Netherlands

O firmie:
Fatrans Logistics B.V. (który jest częścią Fatels 
Food Group), dysponuje 10.000 m2 powierzchni 
magazynowej. Oferuje wszystko co jest potrzebne 
do magazynowania, przeładunku i działań 
związanych z kompletacją zamówień produktów 
związanych z żywnością. Każdego dnia nasi 
pracownicy zajmują się sortowaniem, kompletacją 
zamówień, przepakowywaniem, etykietowaniem i 
pakowaniem. Dzięki temu przesyłki są starannie 
selekcjonowane i gotowe do transportu.

Opis stanowiska pracy

W Fatrans możesz pracować w dwóch różnych 
działach: orderpicker lub pakowanie produktów. 
Jako orderpicker odbierasz zamówienia za 
pomocą skanera i przygotowujesz je do 
wysyłki. W dziale pakowania przepakowuje się 
ser w kartony, zgodnie z wymaganiami klienta.
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Czego mogę oczekiwać?

Fatrans oznacza pracę w logistyce z pakowaniem żywności, a 
dokładnie sera. Czas pracy jest elastyczny. Są dni, kiedy kończysz 
wcześnie i masz wolne popołudnie, ale są też dni, kiedy będziesz 
musiał pracować dłużej. Wspólnie z zespołem zadbasz o to, aby 
produkty były codziennie gotowe do wysyłki. Zazwyczaj dział 
pakowania zaczyna się o 8 rano, a dział zamówień o 7 rano. W hali 
produkcyjnej pracuje dużo ludzi z Polski (prawie wszyscy). Ze względu 
na fakt, że Fatrans ma świeży ser w magazynie, temperatura jest 
niska: od 2 do 6 stopni. W pierwszy dzień pracy otrzymuje się ciepłą 
kurtkę. Orderpickerzy pracują przy pomocy handscanner’a i EPT. Do 
tej funkcji potrzebna jest licencja EPT. Praca przy pakowaniu nie jest 
ciężka i nadaje się dla mężczyzn i kobiet. Orderpicking jest cięższy i 
lepiej nadaje się dla mężczyzny. 

“ Jeśli szukasz 
długotrwałej pracy, 

lubisz pracować 
elastycznie i w ścisłym 
zespole, to jesteś pod 
właściwym adresem w 

Fatrans. ”

Lokalizacja
Venlo, Holandia

Fatels Food Group składa się 
z różnych firm związanych 
z żywnością. Wszystkie 
z nich są niezależne, ale 
razem wyjątkowe. Jesteśmy 
profesjonalistami w branży 
spożywczej. Wiemy, co 
dzieje się od źródła do 
talerza i oferujemy unikalne 
rozwiązania w tym zakresie. 
Witamy w naszym świecie. 
Zaopatrujemy dużych 
detalistów, przemysł 

przetwórczy i rynek food 
service w kraju i za granicą. 
Nasi specjaliści wiedzą o Twoim 
świecie. Rozumieją oni, jak 
ważna jest jakość, szybkość 
i dostępność dla Państwa 
procesów i usług. 
Myśl przewodnia Fatels Food 
Group: 
Myśl szybko i żyj zgodnie 
z tym, co obiecujemy. Od 
początku do końca, prosto do 
końca.

Czym wyróżnia się firma Fatrans?
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Co możemy Ci zaoferować?

Przede wszystkim zakwaterowanie w typowych holenderskich domkach, które są świetną alternatywą 
do bungalow, jakie oferują inne agencje. Wszystkie domy jakie oferujemy są w pełni wyposażone – od 
kuchni,łazienki, pokoi czy innych pomieszczeń gospodarczych. Staramy się zawsze, aby zakwaterowania 
były jak najbliżej zakładów pracy – wszystko bowiem z myślą onaszych kandydatach! Pamiętaj, że 
oferujemy Ci więcej, niż tylko pracę.

Zakwaterowanie w okolicy zakładu Fatrans


