
 

 
 
 

 

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum 
logistycznego  

-niemal 400 osób znajdzie pracę w Szałszy k. Gliwic 

Od początku listopada br. rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowo powstałego centrum logistycznego 
firmy Żabka Polska w Szałszy k. Gliwic. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim magazynierzy, pracownicy 
kompletacji oraz operatorzy wózków widłowych. Rekrutowani są także specjaliści ds. logistyki, IT oraz ochrony. 
Oficjalne otwarcie centrum przewidziane jest na luty 2018 roku.  
 
- Otwarcie nowego centrum logistycznego w Gliwicach jest konsekwencją dynamicznego rozwoju naszej sieci 
sklepów. To już piąty taki obiekt Żabki w Polsce, a drugi na Śląsku. Chcąc jak najlepiej spełniać oczekiwania 
naszych Klientów i cały czas usprawniać współpracę z Franczyzobiorcami, Żabka inwestuje w nowoczesne 
rozwiązania pozwalające ulepszyć łańcuch dostaw. Centrum Logistyczne w Szałszy k. Gliwic docelowo będzie 
zaopatrywać wraz z Centrum Logistycznym w Tychach całą południową Polskę  – mówi Konrad Karczewski, 
Dyrektor Centrum Logistycznego w Tychach i Szałszy.  
 
Firma Żabka Polska zapewnia pracownikom atrakcyjne wynagrodzenie, dodatek transportowy, jak również 
świadczenia socjalne: ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny oraz pakiet sportowy. Szansę na znalezienie pracy 
ma m.in.  200 osób w obszarze kompletacji towaru, 100 operatorów wózków widłowych, kilkudziesięciu 
specjalistów ds. logistyki oraz IT, a także specjalistów ds. administracji, bezpieczeństwa oraz BHP.  
 
Całkowita powierzchnia centrum logistycznego wynosi ok. 25 tysięcy mkw,  w tym  ponad 23 tys. mkw 
powierzchni  magazynowej. Pozostała przestrzeń została wykorzystana na powierzchnie biurowe. Obecnie trwa 
montaż regałów oraz wyposażenia,  zatrudnieni są już także pierwsi pracownicy. Oficjalne otwarcie i rozpoczęcie 
pierwszego procesu kompletacji przewidziane jest na luty 2018 r.  
 
Wszystkie osoby zainteresowane pracą w nowym Centrum Logistycznym Żabka Polska mogą przesyłać swoje 
aplikacje na adres: rekrutacja.gliwice@zabka.pl, podając nazwę stanowiska w tytule wiadomości lub zostawić CV 
w biurze ochrony Centrum Logistycznego firmy Żabka Polska w Szałszy k. Gliwic przy ul. Ziemięcickiej 20 lub w 
Tychach przy ul. Serdecznej 34. Ogłoszenia o pracę znaleźć można na stronach www.zabkapolska.pl oraz 
www.zabka.pl oraz na portalach: www.pracuj.pl oraz www.olx.pl. 
 

Więcej informacji na temat firmy Żabka Polska znajduje się na stronie www.zabkapolska.pl. 
 
 
 
_____________________________ 

Firma Żabka Polska S.A. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, prowadzonych pod marką Żabka 

i supermarketów Freshmarket. W ciągu kilkunastu lat działalności na krajowym rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera tego segmentu 

sprzedaży. Sieci sklepów Żabka i Freshmarket to nowoczesna koncepcja handlu detalicznego, która ma na celu zapewnienie klientom 

wygody w dokonywaniu zakupów. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów w sklepach Żabka i Freshmarket oferowane są 

najlepsze produkty w konkurencyjnych cenach oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych.  
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Więcej informacji o sklepach Żabka oraz Freshmarket na: www.zabka.pl i www.freshmarket.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na 

www.zabkapolska.pl 

____________________________ 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 

Rzecznik Prasowy 

Anna Jarzębowska 
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