
 

Pracownik magazynu 

 

Cel funkcji: 

Pracownik magazynu / kierownik zapasów zajmuje się zarządzaniem przepływem towarów. Zarządzanie magazynem 

w najszerszym tego słowa znaczeniu minus jakość i zakupy. Administrator ma ścisłą komunikację z 

Purchasing/Sales/Cutting Kitchen oraz Logistyką/Order Pickers. 

Kierownik magazynu zapewnia, że zapasy prawidłowo opuszczą lokal w FiFo kształtuje i komunikuje się ze 

Sprzedażą/Zakupami, gdzie istnieją możliwości dotyczące partii i produktów dodatkowe (przyspieszone) do 

sprzedaży. 

Stanowisko organizacyjne: Raporty do menedżera Hala. 

 

Obszary wyników 

1. Wpływ 

Ważne jest terminowe i prawidłowe podejście z odpowiednią kontrolą, obejmuje to zadania takie jak: 

A. Rozładunek towarów z samochodów ciężarowych i dostawczych, ewentualnie za pomocą wózka widłowego. 

B. Sprawdzanie dostaw i związanych z nimi dokumentów, identyfikowanie i zgłaszanie odchyleń. zgodnie z 

obowiązującą procedurą. 

 

2. Przechowywanie 

Terminowe, poprawne i bezpieczne przechowywanie obejmuje następujące zadania: 

A. Ręcznie lub za pomocą wózka widłowego (ponownie) umieszczając towary na wyznaczonym miejscu, lokalizacja 

i zgodnie z wymaganiami i przepisami. 

B. Rozpakowywanie i przepakowywanie artykułów zgodnie z procedurą. 

C. Rejestracja przechowywania. 

 

3. Wyniki 

Ważny jest terminowy i prawidłowy wynik z odpowiednią kontrolą przesyłki, w tym  

zadania takie jak: 

A. Codziennie sprawdzaj pocztę, WhatsApp i pocztę głosową, a w razie potrzeby nowe zamówienia tworzenie. 

B. Kompletacja zamówień w magazynie. 

C. Przygotowywanie zamówień na wysyłkę, sprawdzanie przesyłki, identyfikowanie i zgłaszanie odchyleń. zgodnie z 

procedurą. 

D. Podpisywanie i archiwizacja dokumentów przewozowych odnoszących się do towarów wychodzących zgodnie z 

procedurą. 

E. Załadunek przesyłek do samochodów dostawczych i kontenerów z wykorzystaniem dokumentów załadunkowych 

oraz z za pomocą wózka widłowego. 

F. Rejestracja wyników w systemie. 

  



4. Opakowanie 

Zajmuje się opakowaniem: 

A. Sprawdza ilość opakowań i określa, do którego dostawcy należy. 

B. Utrzymuje kontakt z dostawcą w sprawie stoiska pakującego. 

C. Zapewnia, że opakowanie jest opłacane na czas.  

D. Porównuje tygodniową liczbę z Dokładną, różnice i szczegóły są zgłaszane do  

Koledzy. 

 

5. Analiza reklamacji 

Oferuje rolę pomocniczą w analizie skarg: 

A. odnotowuje w Exact otrzymane skargi. 

B. Rejestrowanie skarg klientów w AFAS. 

C. Szczegóły są zgłaszane współpracownikom i menedżerom. 

D. Śledzi ilość, między innymi, kompletatorów zamówień i kierowców. 

 

6. Wsparcie zakupowe 

Wspiera zakup: 

A. Identyfikuje początkowe niedociągnięcia i zamawia je u dostawcy. 

B. Zamawia zioła, rzeżuchy i przedmioty zamówienia. 

C. W przypadku braku zakupu zgłasza kierownictwu, co jest potrzebne. 

D. Wprowadzanie pokwitowań zakupu. 

 

7. Dalsze wsparcie 

A. Dotrzymywanie harmonogramu, sterowniki i kuchnia cięcia. 

B. Planowanie tras w soboty w przypadku braku planowania trasy. 

C. Wypełnij dane do planowania trasy w programie Excel. 

D. Lista kredytowa do biura trwa rano. 

 

Wiedza i doświadczenie 

Doświadczenie wskazuje:  - trochę wiedzy o produkcie  

- znajomość Exact, Care, AFAS, CRM i Office 

- porządek / czystość 

    - wydajna praca 

- zarówno praca niezależna, jak i współpraca 

 

Czy rozpoznajesz siebie w tym i czy ta pozycja przemawia do ciebie? Wyślij list motywacyjny i CV na adres 

personeel@boekelagf.nl 

 


