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Praca magazyniera to przede wszystkim przyjmowanie, składowanie, przechowywanie i wydawanie
towarów. Magazynier najczęściej ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu towar oraz
sprzęt wykorzystywany w pracy.
Zadania zawodowe:
Magazynier odbiera zamówiony towar od przewoźnika. Następnie sprawdza go pod względem jakościowym i ilościowym. Kolejne zadanie to rozmieszczenie towaru na przypisanych miejscach.
Magazynier musi zadbać o to, aby towary były odpowiednio przechowywane i zabezpieczone przed
uszkodzeniem i kradzieżą. Obowiązkiem magazyniera jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
zawierającej informacje dotyczące wszystkiego, co
jest przechowywane. Magazynier jest zobowiązany
do przestrzegania terminów przechowywania (przydatności) towarów znajdujących się w magazynie.
Aby mieć kontrolę nad stanem zapasów magazynowych, przeprowadza okresowo inwentaryzacje.
Zadaniem magazyniera jest również utrzymywanie
czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i dbanie o sprzęt, który wykorzystuje podczas pracy.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Ze względu na coraz większe wymagania, jakim
muszą sprostać magazynierzy, oczekuje się od nich
co najmniej średniego wykształcenia, najlepiej
o profilu handlowym lub ekonomicznym. Dla pracodawców liczą się przede wszystkim umiejętności,
ogólny dobry stan zdrowia (potwierdzony przez
badania lekarskie), dobra sprawność fizyczna oraz

odpowiednie cechy (uczciwość). Najlepsze przygotowanie do zawodu magazyniera daje nauka w:
• technikum kształcącym w zawodzie technik
logistyk, handlowiec lub technik ekonomista,
• szkole policealnej kształcącej w powyższych
zawodach,
• zasadniczej szkole zawodowej kształcącej
w zawodzie sprzedawcy.
Kwalifikacje do wykonywania zawodu magazyniera
można zdobyć również w formie kursowej – i tak
bywa najczęściej.
Ponieważ zasadniczą część pracy magazynier wykonuje przy pomocy wózków widłowych, wymagane jest ukończenie kursu obsługi takich pojazdów
oraz przejście badań psychotechnicznych dopuszczających do ich obsługi. Konieczne jest także
ukończenie kursu zasad BHP. Niektórzy pracodawcy wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.
Wymagania psychofizyczne:
Praca na stanowisku magazyniera wymaga dobrej
ogólnej sprawności fizycznej. Na ogół do transportu
używa się wózków, transporterów lub podnośników. Silna budowa ciała nie jest niezbędna, jednak
zdarza się, że magazynier musi ręcznie przenieść
ciężki ładunek lub zdjąć towar o dużych gabarytach
z półki. Wskazana jest dobra sprawność układu
kostno - stawowego oraz sprawność układu mięśniowego. Ponadto:
• zdolności techniczne oraz rachunkowe
• dokładność i skrupulatność
• dobra organizacja pracy

•
•
•

podzielność uwagi i łatwość przerzucania
się z jednej czynności na drugą
umiejętność współpracy
łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Jeśli magazynier ma kontakt z artykułami spożywczymi, nie może być nosicielem chorób zakaźnych
(wymagane badania SANEPID na nosicielstwo)
bądź chorować na którąkolwiek z przewlekłych
chorób stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
Konieczność odczytywania kodów liczbowych
i nazw artykułów wykluczają duże wady wzroku nie
poddające się korekcji. Przeciwwskazaniem jest
także słaby słuch i niska odporność psychiczna
i fizyczna.
Możliwości zatrudnienia:
Magazynier może znaleźć zatrudnienie zarówno
w dużych centrach logistycznych jak i w hurtowniach czy magazynach. Na terenie województwa
łódzkiego, ze względu na dogodne położenie, swoje
siedziby ma wielu potencjalnych pracodawców.
Płace:
Zarobki magazyniera uzależnione są od wielu
zmiennych takich jak kwalifikacje zatrudnionego,
lokalizacja, wielkość zatrudniającego przedsiębiorstwa. Zarobki te kształtują się na poziomie od 2 do
3 tysięcy złotych brutto miesięcznie (źródło: wynagrodzenia.pl, dostęp: 21.07.2014 r.).

