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ID Logistics rozpoczyna jedną z największych rekrutacji w regionie Zgorzelca!
Katowice, 17 maja 2021 – ID Logistics, znany i wiodący w Europie operator logistyczny,
rozpoczyna jedną z największych rekrutacji w regionie Zgorzelca. Firma poszukuje specjalistów
i managerów do swojego nowo uruchomionego centrum logistycznego położonego na terenie
Panattoni Park Zgorzelec.
W nowoczesnym obiekcie o powierzchni 44 tys. mkw., ID Logistics będzie zarządzać
dostawami i zamówieniami e-commerce. Magazyn posiada też komfortową część socjalno –
biurową i parking dla pracowników. Operacyjnie magazyn ruszy we wrześniu tego roku
i będzie jednym z największych miejsc pracy w regionie Zgorzelca. Docelowo zatrudnienie
znajdzie tu ok. 800 osób. Właśnie rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji ponad 120
pracowników na stanowiska specjalistów (administracyjnych, ds. raportów i analiz, procesów
magazynowych, HR, BHP, IT, jakości i ochrony środowiska, administracji magazynowej, in.)
oraz managerów (operacyjnych i technicznych, w tym ds. bezpieczeństwa, kontroli stocku,
liderów zmiany, in.).
- Będziemy rozpatrywać wszystkie zgłoszenia, jakie do nas wpłyną, niezależnie od tego, czy
kandydaci mają doświadczenie w logistyce, czy dopiero chcieliby spróbować w niej swoich sił.
Stawiamy na szkolenia i rozwój. Rozpoczęcie pracy w nowej firmie może być stresujące,
dlatego specjalnie dla tych pracowników przygotowaliśmy program First Day At Work, który
ma pomóc w adaptacji i poznaniu kultury ID Logistics. Warto podkreślić, że praca ta daje
niepowtarzalne możliwości poznania logistycznych standardów na światowym poziomie –
podkreśla Małgorzata Hornig, dyrektor HR, ID Logistics Polska.
Grupa ID Logistics wywodzi się z Francji i jest dziś jednym z największych a zarazem najbardziej
innowacyjnych operatorów logistycznych w Europie, który zarządza magazynami o łącznej
powierzchni ponad 6 mln mkw. W Polsce działa od ponad 13 lat, zatrudnia 3 500 pracowników
w 14 centrach logistycznych, z których zaopatrywane są popularne sieci handlowe oraz firmy
z branż: FMCG, kosmetycznej i e-commerce.
ID Logistics uważany jest za jednego z najlepszych pracodawców w branży logistycznej, który
jest doceniany za przyjazną atmosferę, otwartą komunikację i nowoczesne standardy pracy.
Stawia na przedsiębiorczość, doskonałość operacyjną, ambicje i wsparcie. Za swoje działania
na rzecz pracowników w 2019 roku firma została nagrodzona tytułem Odpowiedzialnego
Pracodawcy – Lidera HR.
Świetne dodatki do pensji
Przyszli specjaliści i managerowie zgorzeleckiego magazynu ID Logistics mogą liczyć na
rozbudowane benefity, w tym fundusz socjalny, prywatną opiekę medyczną, możliwość
skorzystania z preferencyjnych warunków ubezpieczenia na życie. W firmie działa przejrzysty
system nagród oraz poleceń pracowniczych. Co warto podkreślić, ID Logistics stawia na
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rekrutacje wewnętrzne i wspiera rozwój zawodowy swoich pracowników, którzy mogą liczyć
nie tylko na awanse, ale też zdobywać doświadczenia w innych oddziałach w Europie.
ID Logistics w Zgorzelcu
Nowe centrum logistyczne ID Logistics położone jest na terenie Panattoni Park Zgorzelec, przy
ulicy Słowiańskiej 13 B, tuż przy węźle z autostradą A4 i ok. 3 km od centrum miasta. Jest to
jeden z najnowocześniejszych obiektów tej klasy w Polsce, z systemem certyfikacji BREEM
Excellent, co oznacza, że spełnia bardzo rygorystyczne wymogi w zakresie m.in. ochrony
środowiska i klimatu. W magazynie ID Logistics zastosowano innowacyjne rozwiązania
i systemy logistyczne, w tym WMS (system zarządzania magazynowego) - Infolog i Radio
Frequency Scanner. A proces sortowania będzie zautomatyzowany.
Warto dodać, że ID Logistics zamierza angażować się w działania na rzecz mieszkańców
Zgorzelca i okolic. We wszystkich miastach, gdzie ma swoje magazyny, firma m.in. wspiera
domy dziecka, bierze udział w akcjach charytatywnych i współpracuje ze szkołami oraz
lokalnymi samorządami.
Ogłoszenia o pracę w zgorzeleckim magazynie można znaleźć na stronach:
https://www.id-logistics.com/pl/kariera/oferty-pracy-2/
oraz https://www.pracuj.pl/praca/zgorzelec;wp/id%20logistics%20polska%20s.a.;en

***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID
Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 tys.
pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail
picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie
technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane
na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker:
IDL). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com
ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem
w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 14 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 440 tys. mkw., posiada też 2 oddziały transportowe.
Obecnie firma zatrudnia ok. 3500 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem
Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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