
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  

jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży farmaceutycznej.  

 

Obecnie Dział Logistyki poszukuje Kandydatów na stanowisko: 

Referent ds. logistyki produkcji 
Miejsce pracy: Wrocław 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 planowanie potrzeb materiałowych dla działów produkcyjnych (przede wszystkim 

surowce, opakowania, komponenty produkcyjne), 

 kontrola nad stanami magazynowymi oraz przepływem materiałowym, 

 sporządzanie w oparciu o prognozy sprzedaży i plany produkcyjne zamówień 

wewnętrznych na materiały, 

 stała współpraca z pracownikami Działu Zakupów w ramach przekazywanych 

zamówień, 

 przyjmowanie, wydawanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamawianych 

materiałów, 

 sporządzanie niezbędnych zestawień, raportów i analiz. 

 

Oczekiwania, jakie stawiamy wobec Kandydatów: 

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe, logistyka, matematyka) lub piąty rok 

studiów, 

 bardzo dobra znajomość programu MS Excel, znajomość MS Access będzie 

dodatkowym atutem, 

 samodzielność, elastyczność zadaniowa oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,  

 precyzja w działaniu oraz umiejętność monitorowania i kontrolowania, 

 dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze czasu. 

 

W zamian za zaangażowanie oraz wkład w realizację wyznaczonych celów oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku, 

• możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach oraz konferencjach 

branżowych, 

• pracę w miłej atmosferze, w młodym i dynamicznym zespole, 

• możliwość korzystania z bogatych pakietów  socjalnych. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie kompletu dokumentów (CV oraz list 

motywacyjny) z podaniem nazwy Referent ds. logistyki produkcji w tytule e-maila na 

poniższy adres: 
 

 rekrutacja@hasco-lek.pl 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPF HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 51-131, ul. 
Żmigrodzka 242E - danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych 

Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)” 



 

 

 


