


Працюючи на  Adecco Poland, ви стаєте нашим співробітником.  Це 
означає, що Adecco є вашим роботодавцем, а Amazon —  вашим 
роботодавцем-користувачем. Користувач-роботодавець  знайомить вас 
зі своїм робочим місцем, знайомить  з  виконуваною роботою, навчає, 
приймає рішення про  підвищення, подальше продовження контрактів 
та підвищення  заробітної плати. Тимчасовий працівник може бути 
делегований  агентством терміном на 36 місяців поспіль для виконання  
тимчасової роботи для одного роботодавця-користувача на  період, що 
не перевищує 18 місяців протягом 3 років.

• Тимчасовий  трудовий  
договір

• Усі внески сплачені  
(соціальні, пенсійні,  
інвалідні, медичні)

• Робочий час  
зараховується до пенсії за 
вислугу  років/пенсії по 
інвалідності

• Право на 2 дні повністю  
оплачуваної щорічної  
відпустки після кожних  
30 відпрацьованих  
календарних днів

• 7-денний термін  
повідомлення про 
звільнення (завжди  
відраховується з  суботи)

• Термін повідомлення  
про звільнення за 3  дні 
можливий для договору, 
укладеного  на 2 тижні.

Основні принципи співпраці

Що ви отримуєте як  
тимчасовий працівник?

документи

• Договір

• Заробіток / Довідки з  роботи

• Довідка з місця роботи  після 
закінчення співпраці

доступний для вас з 1 робочого дня  
за графіком. Ви обов’язково повинні 
отримувати   наступні трудові договори  
не пізніше 2-го календарного дня  
його тривалості

видаються Adecco вчасно, 7 днів 
з  моменту звернення Тимчасового  
працівника. Документ надсилається за  
адресою, вказаною в особистій  анкеті, 
або забирається особисто  в бюрі 
Adecco та в офісі вул. Podwale 62/19 у 
Вроцлаві

відповідно до регламенту 
видачі  агенція тимчасового  
працевлаштування зберігає  довідки 
про стаж роботи один рік  з дати 
початку роботи, та 7 днів за письмовою 
заявою  працівника.
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Робиться ротація, тобто 
перехід, кожні 4 тижні з 
денної на нічну зміну або з 
нічної на денну зміну. Виняток 
становлять зміни  вихідного 
дня, де робота  завжди денна 
або нічна.

• Понеділок - вівторок / PLG
• Четвер - п’ятниця / PLI
• півставки - неділя, понеділок, 

вівторок / PLE

• Субота і неділя - денна  зміна, 
без ротації / RТ

• Субота і неділя - нічна  зміна, 
без ротації / RТ

• Неділя - понеділок - вівторок - 
середа /Фронт PLA5

• Середа – четвер - п’ятниця - 
cубота / PLB1

• понеділок вівторок - четвер - 
п’ятниця /  PLC Donut

• понеділок - вівторок середа - 
четвер/  Зміна студента PLF

• п’ятниця - субота - понеділок 
вівторок - нічна зміна,  не 
ротаційна / PLD1GOL

• Повний день  Робота 4 дні на 
тиждень по 10 годин  на день

• Неповний робочий день 
робота 2 дні на  тиждень по 
10 годин  на день

• Вихідні 
робота в суботу та неділю  по 
10 годин на день

• Денні  
6:00 - 16:30

• Нічні 
17:30 - 4:00

Час роботи в Amazon

Робочий час

Режим роботи

Повні зміни робочого часу

 Зміни на неповний робочий день

Зміни на вихідних

Погодинна зміна
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Після 1го пропрацьованого місяця, можливий перехід на іншу зміну, або  на 
інший відділ. Загальні правила: зміна можлива раз на 6 місяців,  працівник не 
може мати відсутність без виправдання і повинен  отримати схвалення від 
свого керівника (AM - Area Manager). Ви  можете знайти більше інформації на 
стенді Adecco на  вашому  складі.

• Обідня перерва 
- неоплачувана і триває 
30 хвилин. Пам’ятайте,  
що завжди перед тим,  як 
піти на перерву і після її 
завершення  сканувати 
свій бейдж на  годиннику. 

• Додаткові перерви 
- дві оплачувані перерви 
по  15 хвилин (одна 
протягом першої половини  
зміни і друга протягом 
другої  половини зміни). 
15-хвилинна перерва 
включає час на дорогу  до 
місця роботи та назад.

Якщо у вас виникли питання  
щодо оформлення робочого  часу, 
звертайтеся до координатора Adecco 
на  складі.

Не забудьте сканувати свій бейдж  
чотири рази в кожну зміну в  системі 
My Time, тобто: 

• На початку зміни
• При виході на обідню перерву
• При поверненні з  обідньої 

перерви
• В кінці зміни 

Контролюючі годинники  
допомагають
правильно розрахувати  робочий час. 
Обов’язково
не відбивайтесь на годиннику  
занадто рано чи пізно, оскільки  це 
може вплинути на  правильний 
розрахунок вашої  заробітної плати.
 

Зміна змін і зміна відділу

Перерви на роботі  
i обідня перерва
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Оплата праці

Виплачується до 10 числа кожного місяця за відпрацьовані  години 
попереднього місяця. У  разі розрахунку  понаднормової роботи 
внаслідок перевищення  тижневої  норми застосовується 3-місячний 
розрахунковий період  (оплата понаднормової роботи після закінчення 
кварталу).

Приклад: якщо ви працюєте більше годин протягом кварталу, ніж ваш 
звичайний робочий час, ці години, як правило, оплачуються щомісяця, а 
надбавки за перевищення норм виставлятимуться в кінці розрахункового 
періоду. Таким чином, ви отримаєте виплату за понаднормовий час після  

закінчення кварталу (тобто з винагородою за березень, червень,  вересень, 
грудень) або після закінчення контракту разом з з оплатою праці до 10 числа 

кожного місяця.

Співробітник може отримати 
щомісячну премію  у розмірі 
до 15% до заробітної плати, 
включаючи до  8% преміЇ за 
відвідуваність і  до 7% бонусу від  
продуктивності всього складу.
Бонус 8% залежить від вашої  
відвідуваності. Якщо ви 
перебуваєте на  лікарняному 3 дні 
і більше  або маєте 3 прогули - не
отримаєте ви цей бонус! 
Щомісячна премія виплачується 
завжди  на наступний місяць після  
місяця, на який його було  надано. 
Приклад: Премія,  нарахована в 
лютому,  виплачується разом із
заробітною платою за березень, 
тобто до 10  квітня. Працівник має 
право на  стандартну надбавку 
за роботу в нічний час на підставі 
положень Кодексу праці.

У вас є можливість  отримувати  
електронні виписки електронною 
поштою.  Ви отримаєте виписку 
разом  із виплатою зарплати. Форму 
на згоду відправки розрахункових 
листів  електронним  шляхом 
можна  взяти з нашого стенду 
або  достатньо, що ви підпишете 
відповідну згоду при прийомі на 
роботу в особистій анкеті . У разі 
відсутності згоди  ви отримаєте  
виписку на складі у координатора  
Adecco та в офісі Adecco або на 
ваш запит, він буде  надісланий на 
вашу (поштову) адресу подану  в 
особистій анкеті.

   Виписка заробітноЇ платиДодатки та бонуси
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Бонуси 

• Обід за 1 злотий і безкоштовні напої - на роботі можна пообідати  
за 1 злотий на день. Страви подають у м’ясному та  вегетаріанському 
варіантах. Теплі напої, такі як кава та чай,  доступні безкоштовно. 

• Безкоштовний транспорт – Amazon надає своїм  співробітникам 
безкоштовний транспорт до роботи. Ви  можете знайти точні автобусні 
маршрути на веб-сайті  Amazon: https://amazon-fc.pl/, вибравши своє 
відділення. 

Працюючи з нами, ви маєте можливість скористатися додатковими 
перевагами для співробітників, такими як карта MultiSport і медичний 
пакет. Ці бонуси оплачуються додатково. Крім того, у вас є можливість 
використовувати платформу My Edenred, у котрій знаходяться коди 
зі знижками і купони для магазинів у 14 категоріях. Деталі у наших 
співробітників на вашому складі.

Бонуси в Amazon

    Переваги Adecco
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Як розшифрувати вашу виписку заробітноЇ плати? 
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Правила надання бонусів

• До 8% за вашу індивідуальну ПРИСУТНІСТЬ на роботі
• До 7% за ЕФЕКТИВНІСТЬ складу, на якому ви працюєте

Премія виплачується за місяць, наступний за періодом, в якому  працівник 
може мати право на отримання премії – наприклад,  липневий період 
преміювання триває з 01.07 по 31.07, і виплата  здійснюється із заробітною 
платою за серпень, тобто до 10  вересня.

Критерії бонусу за відвідування:

Випадок
- кількість балів

-2,5 бала і  
більше -1,5-2 бали Від 0 до -1 

балів

ВІДСОТОК  
БОНУСУ ДЛЯ   
ПРАЦІВНИКА

0% бонус 2% бонус 8% бонус

КОД Інцидент / Випадок БАЛИ

Ранній вихід TAK до 5 год - 0,5; Вгорі: -1

Запізнення TAK до 5 год - 0,5; Вгорі: -1

Відсутність  на додаткових 
годинах TAK до 5 год - 0,5; Вгорі: -1

Догляд за дітьми
- пільга TAK -1

Догляд за членом сім'ї -  
платний TAK -1 

Хвороба TAK -1

Хвороба
- нещасний випадок на  
виробництві

TAK -1

Хвороба - нещасний  
випадок по дорозі на  
роботу

TAK -1

Самовільна відсутність  без 
оплати TAK -1

Відпустка за бажанням TAK -1

Відпустка материнська  /  
батьківська TAK -1
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Серед інших є невиправдані або незаплановані відсутності: вихідні 
за бажанням, відсутність на роботі в зв’язку з хворобою, дострокове  
покинення робочого місця раніше запланованого часу закінчення  зміни 
що випливає з графіку або розпорядження про понаднормову роботу, 
періоди звільнення  від обов’язку працювати  зі збереженням закону про 
заробітню плату, запізнення/дострокове покинення робочого місця

Рівень продуктивності підприємства по відношенню до виконаного  
плану, при цьому цільовий рівень продуктивності  підприємства 
визначається щомісяця:

Результати роботи також вимірюються з інтервалом за один календарний 
місяць для визначення відсотка премії за виконання плану (Percent to Plan 
- PTP)

PTP 95-97,9% 98-99,9% 100-104,9% 105%+

Відсоток
бонусу 1% 3% 5% 7%

Zasady przyznawania premiiПодія/інцидент

Критерії бонусів за результат:
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Правила, що діють на території скалду

Бейдж - це назва ідентифікатора, який необхідно мати для пересування 
на скалді Amazon. Ви повинні завжди носити свою перепустку на видному 
місці у верхній частині тіла , між шиєю та поясом

Бейдж

• Одягайте зручний одяг: сорочку з короткими або довгими рукавами 
та довгі штани або шорти (але не коротші,ніж до коліна)

• Взуття має бути спортивним – плоским і прикривати стопу
• Візьміть з собою гумку для волосся (якщо ваше волосся довше, ніж 

до плечей)
• Не носіть біжутерію чи шарф
• Якщо ви користуєтеся окулярами, переконайтеся, що вони 

у вас із собою.

Робочий одяг
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У розпорядженні працівників є їдальні, де можна випити каву/чай  тощо. 
Обід подається у верхній їдальні.

Забороняється приносити їжу та напої на територію складу. Воду можна 
приносити на територію складу лише в прозорих пляшках з корком, 
виданих вам фірмою Adecco.

Їсти можна тільки в призначеному для цього місці.

Паління в закладах Amazon заборонено (включаючи електронні  сигарети 
тощо). Палити дозволяється лише в спеціально  відведених місцях (кімнатах 
для куріння). Не варто виходити на  вулицю із запаленою сигаретою, навіть 
на паркінг.

Забороняється:
• Вихід на роботу в стані алкогольного сп’яніння
• Вихід на роботу під впливом наркотичних речовин

Така поведінка підлягає дисциплінарному покаранню і може 
призвести до звільнення. Статут Amazon  передбачає  проведення 
планових перевірок співробітниками служби безпеки

У робочій зоні заборонено палити (UA)

Нульова толерантність до алкоголю та наркотиків!

Напої та їжа



Суворо  заборонено

Вони підпадають під  
обмеження, повинні  
бути зареєстровані
і мати наклейку /  
маркування Amazon

Дозволено, але  впливає 
на  ефективність  роботи 
пропускних арок, тому 
їх  можна вносити 
лише за відсутності  
можливості  зберігання

Вогнепальна та інша  
зброя Ноутбуки та планшети Прозорі пакети

Незаконні речовини Мобільні телефони Вода (у пляшках  Ama-
zon)

Вибухові речовини Мобільні пристрої  
зберігання даних

Сигарети  в прозорій  
упаковці

Запальнички Рюкзаки (реєстрація  не 
вимагається) Ювелірні вироби

Їжа
(солодощі  тощо) Годинники

електричні сигарети,  
IQOS

Гаманці  (реєстрація не  
вимагається)

Монети

Ключі

На складі Amazon є кабінет першої допомоги, де чергує фельдшер.

При поганому самопочутті слід негайно звернутися до фельдшера,  який 
після консультації прийме відповідне рішення щодо  продовження 
трудових обов’язків.

Кожного разу, коли ви входите/виходите зі складу, ви повинні  проходити 
через спеціальні контрольні арки. Ви повинні проходити лише тоді, коли 
горить зелене світло.

Безпека та гігієни праці

Що не можна вносити на територію складу
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Лікарняний (UA)
Як тимчасовий працівник, за час  перебування на  лікарняному  ви маєте 
право на оплату праці в розмірі 70%, 80% або 100%  відповідно до 
положень законодавства про працю.
Пам’ятайте, що це право НЕ ДІЄ протягом перших 30 днів дії  договору, 
за винятком тих, хто:

•  Мають статус випускника середньої або вищої школи та  
влаштувався на роботу протягом 90 днів  після  закінчення  школи. 

• Мають щонайменше 10 років документально підтвердженого 
виробничого стажу, на основі якого вони підлягали обов’язковому 
медичному страхуванню. Не забудьте надати ці документи Adecco! 

• Мають перерву не більше 30 днів між попереднім місцем роботи 
( під час якого виплачувалися внески за медичне страхування) та 
роботою в Amazon! 

• Набута непрацездатність внаслідок нещасного випадку по  дорозі 
на роботу чи з роботи

Якщо ви перебуваєте на лікарняному, вам слід негайно повідомити  про 
це свого роботодавця. Звільнення має бути видано компанії
Adecco  Poland, NIP 526-00-33-950.

Для тих, чій трудовий договір закінчується в період лікарняного, 
інший буде видано лише після закінчення L-4. Відповідно до чинного 
законодавства, договір не може продовжуавтися під час відсутності 
працівника.

Якщо термін дії договору закінчуєтсья в період непрацездатності 
через хворобу, він може бути продовжений на новий термін. Інший 
договір може бути  укладений лише після закінчення L4. За період 
непрацездатності  працівник має право на оплату праці на загальних 
умовах.  ZUS відповідає за перевірку та виплату винагороди за період  
лікарняного між контрактами.

Лікарняний 
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відповідно до закону про тимчасову роботу, після відпрацювання 6 місяців, ви 
маєте право на 4 дні відпустки за своїм бажанням, які будуть використовуватись 
протягом даного календарного року, які стягуються із загальної кількості днів 
відпустки, що накопичилися.

перед придбанням права на отримання відпустки на вимогу, в перші 
6 місяців роботи на Amazon, в надзвичайних ситуаціях ви можете 
скористатися безкоштовною відпусткою. Ви отримуєте 2 таких дні для 
використання: перший з них ви можете використовувати протягом перших 
3 місяців своєї роботи, а другий-протягом наступних 3 місяців, згідно з 
наступною схемою.

Відпустка за бажанням 

Безкоштовна відпустка 

Відпустка за бажанням і безкоштовна відпустка 

День0 День1 День2

1 день безкоштовної 
відпустки

1 день безкоштовної 
відпустки

  Належана тобі 
відпустка за бажанням

3 місяці стажу 
роботи

6 місяців стажу 
роботи

Кінець 
календарного 

року

Як тимчасовий працівник, ви маєте право на 2 дні відпустки з повною 
оплатою після кожних 30 відпрацьованих календарних днів. Приклад: ви 
приступаєте до роботи 22.09. Перші  два дні відпустки ви берете 21.10 
, наступні два дні 20.11 і т. д. Ви можете взяти відпустку лише тоді, коли 
маєте на неї право – заздалегідь взяти її неможливо. Ви повинні завчасно 
повідомити фірму АГЕНЦІЮ про бажання взяти відпустку.

Відпустка, пов’язана з особливими обставинами, такими як  народження 
дитини, весілля або смерть члена сім’ї – залежно від  виду події тривалість 
відпустки за обставимнами варіюється від 1 до  2 днів, відповідно до 
положень законодавств про працю.

Щомісячна відпустка

Відпустка за обставинами



Повідомте нам про свою відсутність на роботі якнайшвидше!
Будь ласка, повідомляйте про кожну відсутність по телефону за  
вказаними нижче номерами або напишіть SMS (не забудьте  вказати 
своє ім’я, прізвище та логін)

WRO1: 
• PL 723 190 141 / 609 083 000 
• UA/RU – Viber: +48 723 190 141

WRO2: 
• PL 723 390 071 / 723 991 193 / 695 740 129
• UA/RU – Viber: +48 695 060 583

ПАМ’ЯТАЙ

Працівникам, які виховують хоча б одну дитину віком до 14 років,  
надається 2 додаткові вихідні для догляду за дитиною. Ці дні  повністю 
оплачуються. Для цього необхідно заповнити відповідну форму у 
співробітника Adecco.

Це одноразова зміна днів розкладу протягом одного тижня. Про  перехід 
слід повідомити Adecco не пізніше ніж  за день до цього.

Перед заміною пам’ятайте наступне:
• Заміна не може порушувати правила, що стосуються робочого часу
• Ви можете повідомити про можливість заміни розкладу дня на інший, 

Раз на тиждень, на інший день того ж тижня
• Тиждень ведеться з неділі по суботу
• Зміна, яку ви здаєте, має бути того самого типу, що й  зміна, яку ви 

приймаєте, тобто ніч на ніч або день на день
• Про бажання скористатися SWITCH слід повідомити під час перерви
• Ви не можете подати заявку більше ніж на 1 SWITCH на тиждень
• Ви не можете подати заявку на ідентичний SWITCH 2 тижні поспіль.

Опіка над дитиною

Switch
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• Щоразу, коли ви хочете використовувати один з вищенаведених 
варіантів відпустки (за бажанням або безкоштовно), повідомте про це 
співробітника агентства якнайшвидше. У вас є час для цього не пізніше 
кінця зміни в той день, коли ви хочете повідомити про свою відсутність;

• коли ви повернетеся на роботу, обов’язково подайте заяву на відпустку, 
із зазначенням, який варіант застосовується. Тільки після отримання заяви 
відпустку буде затверджено. Бланки для заповнення є у співробітників 
Агентства.

Пам’ятайте:



Типи відділів

Нижче ви знайдете короткий опис роботи окремих відділів.

• Dock (розвантаження товарів) - прийом  вантажівки  на  склад, 
розвантаження та первинне сортування за категоріями  
продукції та передача продукції до відділу  приймання  товарів 

• Receive (отримання товарів)  – прийом продукції та розміщення їх на 
візках, які  потім передають у відділ зберігання 

• Stow (Зберігання)  - розміщення продуктів на візках або контейнерах 
в локаціях, щоб наступний відділ міг виконувати  частину, пов’язану з 
відвантаженням продуктів

• Pick (побирання продуктів)- збирання продуктів зі стелажів і 
розміщення їх у  контейнерах, які потім конвеєрами відправляються  
у  відповідний відділ, залежно від замовлення (упаковка,  повернення 
постачальника, доставка)

• AFE (уапковка продуктів) - працівники на першій частині процесу  
готують продукти до пакування, перевіряючи їх якість, а потім  
розподілять їх на відповідні сектори. На наступному етапі  працівники 
займаються контролем якості, а потім упаковують  продукцію 
у відповідну упаковку, щоб вона не пошкодилася під  час 
транспортування.

• Pack (уапковка продуктів) - співробітники останніми мають 
безпосередній контакт із продукцією, замовленою клієнтом. Вони 
несуть  відповідальність за перевірку якості, а потім упаковку продукції  
у відповідну упаковку, щоб вона не була пошкоджена під час  
транспортування.

• Ship (надсилання продукції) - відправка посилок вантажівками 
замовнику в  обумовлений час із дотриманням найвищих стандартів 
якості та  безпеки

 Inbound - отримання товарів

Outbound -  Видача товарів
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• Повернення продукції виробнику - працівники обробляють  
продукцію, повернену клієнтом, яка згодом  відправляється виробнику 
або іншим складам

• Повернення пошкодженої продукції - Співробітники займаються 
поврененням пошкоджених товарів, придатних для  перепродажу, 
але за зниженою ціною (наприклад, пошкоджена  упаковка)

• Повернення продукції від клієнта - працівники перевіряють  
продукцію, надіслану клієнтом назад. Після перевірки товар  
перепродається або продається зі знижкою

• Підтримка якості - Співробітники займаються безперервною  
інвентаризацією запасів і забезпеченням якості, проводять аудити та 
аналіз даних

Vendor Returns

Warehouse Deals

Customer Returns

ICQA
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Співпраця між Adecco та тимчасовим працівником може бути припинена 
кількома способами:
• Розірвання тимчасового трудового договору - якщо ви не  

зацікавлені в продовженні контракту на наступний термін, якомога  
швидше повідомте свого керівника в Amazon та Adecco про свій  
намір. Якщо Amazon не буде зацікавлений у продовженні співпраці з  
вами, ви також будете проінформовані про це якнайшвидше.

• Звільнення з попередженням – якщо ви підписали контракт  більше 
ніж на 2 тижні, на вас поширюється 7-денний строк  попередження 
(завжди відраховується з наступної суботи після  дати подання 
повідомлення про розірвання).

• Звільнення без попередження - відбувається у разі серйозного  
порушення працівником зобов’язань, відповідно до положень  КЗпП. 
Відповідна відмітка буде вписана до вашого свідотства про прийом 
на роботу.

Розірвання договору з Adecco

Конверсія – Робота безпосередньо в Амазон

Кожен із тимчасових співробітників  Adecco має можливість пройти  
конверсію та отримати роботу безпосередньо в Amazon.

Які вимоги мають бути дотримані?
• Працювати протягом 3 місяців через агенцію на т. зв «Зеленому 

бейджі»
• Завжди бути на роботі вчасно і демонструвати хорошу відвідуваність
• Підтримувати добру репутацію - тобто уникати доган і скарг  на 

якість роботи, продуктивність, недотримання  правил  охорони праці 
та поведінки

Як подати заявку на участь у конверсію?
Заповніть онлайн-форму заявки на сайті: https://amazon.com/перетворення. 
Інструкцію щодо заповнення ви знайдете на стійці нашої агенції, якщо у 
вас виникнуть проблеми- зверніться до наших співробітників на складі.
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• PL 723 190 141  /  609 083 000 
• UA/RU – Viber: +48 723 190 141
• електронна пошта: wro1-adecco@amazon.com

• PL 723 390 071  /  723 991 193   /  695 740 129
• UA/RU Viber: +48 695 060 583
• електронна пошта: wro2-adecco@amazon.com

Тут ви можете вирішити всі адміністраційні питання,  пов’язаними з 
роботою в Amazon – наприклад, роз’яснення  зарплати, видача довідки  з 
місця роботи, видача довідки про зарплату. Ви можете зв’язатися з нами 
з понеділка до  п’ятниці з 8:00 до 16:00 за телефонами:

•  723 190 020  /  723 193 199 

Ви хочете когось порекомендувати до роботи? Зверніться до нашої  
команди з підбору персоналу, яка допоможе вам виконати всі
формальності в цьому питанні.

• 723 190 190  /  723 190 113  /  723 190 003 
• UA/RU Viber:  +48 723 190 735 / +48 723 190 000 

Ви можете знайти нас у Вроцлаві за адресою: вул. Podwale 62, оф 19 
на  першому поверсі.

Тут ви можете залагодити всі формальністі під час  роботи в Amazon – 
наприклад, повідомити про відсутність,  продовжити контракт, графіки, 
розклади транспорту, будь-які проблеми,  пропозиції та запити.

WRO1 склад:

WRO2 склад:

Адміністрація

Рекрутація

Координатори на скалді

Зв’яжіться з нами 
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AM - Регіональний менеджер,  
менеджер даного направлення /  
відділення на складі;
BLUE BAGDE - синій ідетнифікатор,  
співробітник найнятий безпосередньо 
через Amazon;
CRET - Відділ повернень товарів;
DAY0 - навчальний день;
DAY1 - перший робочий день;
DOCK - відділ транспортування товарів; 
FC - Fulfillment Center,
логістичний центр (склад);
FEEDBACK - відгуки про роботу 
співпрацівника;
GREEN BAGDE - зеленый 
ідентифікатор, Співробітник 
працює через агенцію тимчасового 
працевлаштування;
IB - Inbound, головний відділ прийому 
товарів і розміщення їх в локаціях; 
Inbound складається з відділів : DOCK, 
RECEIVE,  STOW;
L&D - навчання та розвиток. Відділ 
навчання;
My Time - система годинника для 
управління робочим часом. співробітник 
зобов’язаний відзначитися на 
годиннику після прибуття на роботу, 
перед виходом на обідню перерву, 
після обідньої перерви, та виходячи з 
роботи;
OB - Outbound, відділ відвантаження 
товарівю Включає в себе: PICK, PACK, 
VENDOR, AFE та SHIP;
PACK - відділ комплектації посилок;
PG - Process Guide, працівник із 
підтримки процесів у відділі;
PEAK - збільшення періоду закупівель у 
четвертому кварталі;
PICK - відділ виконання замовлень;  
PROBLEM SOLVE – відділ вирішення 
промблем
RATE - індекс продуктивності 
співпрацівників;
READY STEADY GO – правила техніки 
безпеки під час роботи. Є 5 правил: 
1- стійка постава, готовність рухатисяю 
2 - розгортатися. 3 - не скручуватися. 

4 - правильне положення тіла при 
нахилахю 5 - пригни суглоби-не згинай;
RECEIVE - відділ приймання товарів;
SHIP - відділ відвантаження товарів;
STAND UP - збори співробітників 
на своїх відділах на початку зміни та 
після обідньої перерви, під час яких 
обговорюються важливі теми, пов’язаны 
з выддылом;  
STAND UP AREA -місце , де проходить 
зібрання працівників даного відділу;
STOW - відділ розміщення товарів на 
полицях
SWAG - програма мотивації. Жетони 
видаються співробітникам за хороші 
результати у роботі
TEAM LEADER - ваше «перша 
контактна особа», в разі виникнення 
проблем надасть допомогу та 
відповість на запитання; 
VOA - Дошка «Голос працівників» 
VRET - Vendor Returns - відділ 
повернення товару виробнику та 
відвантаження товарів на інші скалди
WATERSPIDER - людина, яка дбає 
про безперервність роботи, регулярно 
поповнюючи запас картонних коробок, 
паперу та інших матеріалів
WHD - Warehouse Deals - відділ, що 
займаєтсья пошкодженими товарами, 
придатними для перепродажу, але 
за заниженою ціною (наприклад 
пошкоджена упаковка)

Словник 
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