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STANOWISKO 

OBSŁUGA TECHNICZNA SKLEPU INTERNETOWEGO 
 

 

Kogo szukamy? 

Czy chciałbyś dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, stać się częścią zespołu, który na co dzień projektuje, wdraża i 
produkuje elementy poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię stanowisk roboczych? Jeżeli tak - to stanowisko jest 
zdecydowanie dla Ciebie. Jeżeli nie - chętnie opowiemy Ci o sobie. 

Obecnie szukamy osoby do wewnętrznej obsługi nowo powstałego sklepu internetowego, która będzie 
odpowiedzialna za jego uzupełnianie i dopracowywanie oraz późniejszą obsługę techniczną. 

Sklep jest postawiony na  silniku Prestaschop 

 
Gdzie pracujemy? 

Nasze biuro przy zakładzie produkcyjnym mieści się w miejscowości Godzikowice, 55-200 Oława. 

 

Co robimy? 

Firma Grupa Stadnicki, producent i dostawca barier przeciwuderzeniowych oraz wygrodzeń technologicznych 
poszukuje na stanowisko: Obsługa techniczna sklepu internetowego 

Firma obecnie prowadzi działalność w kilku podstawowych dziedzinach: 

• Produkcja i montaż odbojnic i barier przeciwuderzeniowych 
• Produkcja i montaż wygrodzeń technologicznych 
• Produkcja pras pneumatycznych i hydraulicznych dla przemysłu stolarskiego 
• Projektowanie i produkcja linii produkcyjnych do budowy domów prefabrykowanych 
• Więcej na www.grupa-stadnicki.pl 
• Sklep zobacz tutaj 

 
Umiejętności, które są ważne na tym stanowisku 

• Umiejętność obsługi pakietu Office 
• Umiejętność obsługi narzędzi miarka zwijana i waga do sprawdzania masy towarów 
• Umiejętność Tworzenia technicznych opisów produktów 
• Zmysł techniczny 
• Dokładność i skrupulatność 

https://grupa-stadnicki.pl/
http://stadnicki.realizuje.com.pl/


 

Grupa Stadnicki 
ul. 1 Maja 37D 
55-200 Oława 

rekrutacja@grupa-stadnicki.pl 
Tel.: +48 511 490 526 

  

 

Grupa Stadnicki – rekrutacja 2 

 

• Wysoka kultura osobista. 
• *Umiejętność obsługi oprogramowania AutoCad będzie atutem 

 
Obowiązki na stanowisku: 

• Prowadzenie od zaplecza firmowego sklepu internetowego i bieżący nadzór nad nim 
• Dodawanie produktów do oferty sklepu 
• Tworzenie i wprowadzanie opisów produktów 
• Wprowadzanie produktów na platformie Allegro 
• Zarządzanie zmianami, dbanie aktualność ofert w sklepie i na platformie Allegro 
• Współpraca z projektantem i produkcją 
• Przeliczenia jednostek: metry na milimetry, gramy na kilogramy itp. 
• Przekazywanie informacji o zakupach do obsługi klienta 
 

Oferujemy: 

• Będziesz pracować w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 
• Panuje u nas spokojna, przyjazna atmosfera (jesteśmy małą, stabilnie rozwijającą się firmą z 10 letnim 

doświadczeniem) 
• Zapewnimy umowę o pracę + premię (po okresie próbnym) 
• Oddamy do dyspozycji niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków: telefon służbowy + laptop 
• Jeżeli uczysz się/studiujesz jesteś u nas mile widziany 
• Ta praca to możliwość skupienia na swojej pracy, dokładność, spokój i przewidywalność 
• Wynagrodzenie: 4400-46000 brutto / miesiąc 
• Miejsce pracy: Godzikowice, 55-200 Oława 

 

Praca na tym stanowisku NIE JEST dla Ciebie jeśli: 

• Uwielbiasz pracę w ruchu i ciągły kontakt z ludźmi 
• Lubisz bałagan i nieporządek 
• Pracujesz na obrotach tylko gdy wkoło panuje młyn, hałas i harmieder a Ty jesteś w centrum tego cyklonu 

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja napisz do nas przesyłając swoje CV i list motywacyjny. 

Udzielamy odpowiedzi na każde zgłoszenie. 

Prosimy o dodanie klauzuli do przesłanego CV : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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           Podpis i pieczęć 


