
Chcesz starać się o stanowisko pracy w Amazon? Zapoznaj się już dziś jak poprawnie 

aplikować do naszego centrum logistycznego w Bielanach Wrocławskich! 
 

1. Wejdź na stronę https://www.amazon.jobs/en/landing_pages/praca 

 

2. Wybierz zakładkę „Wrocław, Bielany Wrocławskie”, a następnie wybierz opcję etatu, która 

Cię interesuje:  

 

 

https://www.amazon.jobs/en/landing_pages/praca


3. Kolejnym krokiem jest akceptacja warunków zatrudnienia oraz zapoznanie ze sposobem 

przewarzania Twoich danych osobowych.  Proszę, uważnie przeczytaj informację i  

w przypadku ich akceptacji zaznaczyć kropkę „Akceptuję”. Następnie wciśnij przycisk 

kontynuuj.  

 

4. Jeśli po raz pierwszy do nas aplikujesz lub nie pamiętasz danych do swojej aplikacji – 

uzupełnij swoje dane i wybierz preferowaną formę kontaktu. Jeśli masz aplikację i pamiętasz 

dane – kliknij przycisk „zaloguj” i przejdź do aplikacji.  

 



5. Aby dokończyć aplikację – kliknij przycisk „Kontynuuj i aplikuj dalej” 

 

 

6. Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie możesz zarejestrować się w naszym systemie. 

Kliknij „Zarejestruj się tutaj” 

 

 

 



7. Kolejnym etapem jest ustalenie danych do logowania w aplikacji. Pamiętaj aby dwa razy 

wpisać maila, hasło oraz numer telefonu! 

 

 

8. Pamiętaj również o wybraniu odpowiedniej strefy czasowej. Dla Polski jest to czas 

środkowoeuropejski:  

 

 



9. Gdy wszystkie dane na tej stronie są uzupełnione – przejdź dalej za pomocą przycisku 

„Rejestracja”  

 

10. Jeśli chcesz abyśmy zapoznali się z Twoim CV – możesz wgrać je do systemu. Nie jest to 

jednak konieczne – wystarczy że przejdziesz dalej za pomocą przycisku „Kontynuuj bez 

załączania” 

 

 



11. Kolejnym etapem jest uzupełnienie swoich danych osobowych. Miałeś okazję zapoznać się 

ze sposobem ich przetwarzania na początku aplikacji. Koniecznym jest uzupełnienie danych 

tam, gdzie pojawia się czerwona gwiazdka „*”.   

Uzupełnij następujące pola: Imię, Nazwisko, ulica/miejscowość oraz numer domu, kod 

pocztowy, miejscowość, numer PESEL, datę urodzenia w formacie DD.MM.RRRR oraz źródło, z 

którego dowiedziałeś się o ofercie. System powinien automatycznie uzupełnić Twój numer 

telefonu. Jeśli tak się nie stało – wpisz swój numer kontaktowy wraz z kierunkowym: „Polska  

+48” 

Pamiętaj również o uzupełnieniu informacji z jakiego źródła dowiedziałeś się o naszej 

ofercie. 

Gdy wszystkie dane są uzupełnione kliknij przycisk „zapisz i kontynuuj” aby przejść do dalszej 

części podania.  

 

  



12. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań. Pamiętaj 

aby odpowiedzieć na nie zgodnie z prawdą 

 

 



13. Ostatnim etapem podania jest złożenie podpisu elektronicznego – w okienku wpisz po 

prostu swoje imię i nazwisku. Jednocześnie upewnij się że wszystkie Twoje dane się zgadzają. 

Jeśli tak – kliknij przycisk „Wyślij swoje zgłoszenie” 

 

14. Twoje podanie zostało złożone. W najbliższym dniu roboczym lub jeszcze tego samego dnia 

pod numer, który podałeś w aplikacji, będzie kontaktował się z Tobą rekruter w celu 

ustalenia szczegółów dalszego etapu rekrutacji. Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się z 

Tobą w magazynie Amazon! 😊  


