
Agencja zatrudnienia 457 
SPEDIMEX SP. Z O.O. jest dynamicznie rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na terenie Polski 

i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług 

magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania branżowe. Od 1993 roku 

Spedimex realizuje projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona za największy 

wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a w 2014 zyskała 

zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady.   

 

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko:  

 

Programista T-SQL 
 
 

Miejsce pracy: Stryków k/Łodzi                          

Nr referencyjny: DRW/STR 

 

 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 

 rozwój oprogramowania wykorzystywanego w firmie (SQL) 

 zapewnianie ciągłości pracy systemów TMS / WMS   

 wsparcie użytkowników systemów w oddziałach spółki (Help Desk)  

 analizę procesów oraz danych, raportowanie 

 udział we wdrażaniu nowych projektów logistycznych 

 

Od kandydata oczekujemy: 

 

         bardzo dobrej znajomości MS SQL SERVER (T-SQL) 

         wiedzy z obszaru relacyjnych baz danych 

         umiejętności analitycznego myślenia oraz organizacji własnej pracy 

         mile widziana znajomość technologii .Net (C#)  

         zainteresowania logistyką 

         komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim lub/i niemieckim - mile widziane 

         entuzjazmu i chęci rozwoju 

 

 

Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:  

 

         stabilną pracę w jednym z oddziałów Spedimex Sp. z o.o. 

         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

         rozwój zawodowy 



         odpowiedzialne stanowisko pozwalające na samodzielność w ramach realizacji obowiązków 

         bezpłatną opiekę medyczną w najlepszej w Polsce sieci placówek prywatnych 

         karnet sportowy na preferencyjnych warunkach 

 

 
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji  

z podaniem nr referencyjnego DRW/STR 

 
na adres: rekrutacja@spedimex.pl. 
 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, których 
profil zawodowy odpowiada warunkom ogłoszenia. 
 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą   z 
dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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