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M5 ÁLLÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS MAGAZIN

Hallottál már arról, hogy mennyi jó dolog tör-
ténik Alsónémediben? Tudj meg többet lo-
gisztikai központunkról!

Nap mint nap, közel 400 munkatársunk ér-
kezik a PENNY Market Alsónémedi logisz-
tikai központjába. Kiskereskedelmi válla-
latunk családias hangulatú munkahelye ez, 
ahol a jó hangulaton és a közös programo-
kon kívül a versenyképes jövedelem, a béren 
kívüli juttatások és a tervezhető beosztás is 
garantált. Többek között betanulási prog-
rammal és ingyenes targoncajogosítvány 
szerzési lehetőséggel is támogatjuk dolgo-
zóinkat.  
Az Alsónémedi logisztikai központ a legna-
gyobb és legrégibb hazánk három PENNY 
Market elosztóközpontja közül. Innen kö-
zel 100 üzletet szolgálunk ki csaknem 2800 
különböző termékkel, és kollégáink odafi-
gyelnek arra, hogy vásárlóinknak a lehető 
legfrissebb és legjobb ár-érték arányú ter-
mékeket kínálják.
Érdemes a csapathoz csatlakozni, hiszen a 
családias légkör mellett a versenyképes bé-
rek kiegészítéseként különböző juttatásaink 
is szolgálják a munkatársak elégedettségét. 
Azoknak, akik az ország olyan pontjairól ér-
keznek, ahol a napi ingázás nem megoldott, 
a vállalat újonnan felújított, modern épület-
ben biztosít ingyenes szállást, a környéken 
lakók számára pedig térítésmentes, külön 
buszjárattal segíti a munkahelyre utazást. 
Az alkalmazottak számára minőségi mun-
kavédelmi ruhát, munka- és védőeszkö-
zöket biztosítunk, hogy ezzel is segítsük a 
magas szintű, innovatív technológiával zaj-
ló munkavégzést. Az általános juttatások 
között jelen van a gyermekes kollégáknak 
iskolakezdési támogatás, OTP SZÉP kártya, 
kedvezményes mobiltelefon előfizetés, de 
MOL Partnerkártya is. Munkatársaink 2021 

május 1-től igénybe vehetik a Számíthatsz 
Ránk! programot is, amely elérhető szemé-
lyes, pénzügyi és jogi problémák szakértők 
segítségével történő megoldására, teljesen 
térítésmentesen. Ez a szolgáltatás munka-
társaink közvetlen családtagjai számára is 
igénybe vehető. Az Alsónémedi logisztikai 
központ – amely a cég magyarországi szék-
helye is egyben – kantinjában kedvezmé-
nyes étkezést is biztosít széles választékú 
meleg- és hidegételekkel.
A PENNY Market kiemelt figyelmet fordít az 
újonnan munkába állók segítésére és nem 
hagyja őket egyedül. A betanulási program 
keretében az első két hétben fokozott tá-
mogatást nyújt, hogy a beilleszkedés minél 
zökkenőmentesebb legyen, hiszen nem el-
várás, hogy az első naptól fogva mindenki 
tökéletesen tudja végezni a feladatát. Ér-
demes hosszú távon gondolkozni, hiszen 
a lojalitást külön prémiummal díjazzuk. A 
tanulást, oktatást is szívesen támogatja vál-
lalatunk: például ingyenes targoncajogosít-
vány megszerzésére is van lehetőség, illetve 
a karrierépítésben hosszútávú segítséget 
nyújtunk.
Ha szívesen csatlakoznál a PENNY Market 
Alsónémedi logisztikai központjának csalá-
dias csapatához, tekintsd meg nyitott pozí-
cióinkat: https://www.pennykarrier.penny.
hu/logisztika
Tudtad, hogy további két raktárral is rendel-
kezünk Karcagon és Veszprémben?

Légy Te is a PENNY Market csapat tagja! 


