
zdrowie 
i bezpieczeństwo

Wspólnie z Amazon dbamy 
by Twoja praca była bezpieczna. 

są naszym 
priorytetem.



niezbędnik

pracownika.



Cześć!

Cześć! Cieszymy się,
 że rozpoczynasz swoją 
przygodę zawodową 
z Randstad Polska, 
w Amazon Fulfillment Polska 
– najnowocześniejszym 
centrum logistyki 
e-commerce w Polsce.

pracujesz w oparciu o umowę 
o pracę tymczasową 
odprowadzane są za Ciebie wszystkie składki 
wynagrodzenie otrzymujesz 
do 10 - go dnia miesiąca 
masz prawo do urlopów – wypoczynkowy, 
okolicznościowy, na żądanie 
masz 7 - dniowy okres wypowiedzenia 
cały etat: średnio 4 dni pracy i 3 dni wolne
niepełny etat: 2 dni pracy w tygodniu

forma i warunki 
zatrudnienia



słowniczek
czas pracy w Amazon FC 
w Łodzi

10 - godzinny czas pracy 
przerwy: 
• bezpłatna 30 - minutowa 
  przerwa obiadowa 
• 2 x 15 - minutowa 
  przerwa wypoczynkowa 
 dwie zmiany: 
• dzienna 06:00 – 16:30 
• nocna 18:30 – 05:00 

WE - spotkanie organizacyjne 
Day 0 - dzień szkoleniowy 
Day 1 - pierwszy dzień pracy 
Blue badge - pracownik Amazon 
Green badge - pracownik tymczasowy
Pick - dział zbierania zamówień 
Pack - dział pakowania towaru
Stow - dział rozkładania towaru 
Receive - dział przyjęcia towarów 
Ship - dział wysyłki zamówień

RC Sort - dział sortowania towaru 
Customer Returns 
- dział zwrotów towaru 
Warehouse Deals - dział zwrotów 
towaru uszkodzonego 
ICQA - dział kontroli jakości



stawka podstawowa 20 zł brutto/godz. 
+ premie do 8% za frekwencję oraz do 7% 
za produktywność całego zespołu 
dodatek nocny doliczany jest kodeksowo 
od godziny 22:00
nadgodziny:
• 50% - grafikowy dzień
• 100% - niegrafikowy dzień
bezpłatny transport pracowniczy
obiad za 1 zł
każdy pracownik tymczasowy może korzystać z:
• prywatnej opieki medycznej – Medicover
• karty sportowej (już od 40 zł) – OK System
• rabatów nawet do 50% (np. w restauracjach, 
   sklepach, kinach)

transport pracowniczy 

Amazon Fulfillment zapewnia 
pracownikom bezpłatny transport 
z przystanków rozlokowanych w wielu 
miejscach do i z centrum logistyki 
w Łodzi. Aktualne informacje 
o odjazdach i przyjazdach 
z konkretnych przystanków  znajdziesz 
na stronie internetowej: 
randstad.link/amazonlodz

wynagrodzenie + benefity 



Pamiętaj, że na każdym 
etapie pracy możesz liczyć 
na wsparcie pracowników 
Randstad. Jesteśmy tutaj 
dla Ciebie!

Do zobaczenia! 

kontakt telefoniczny: 

(opłata jak za połączenie lokalne)

 22 454 44 44


