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Niektórzy uważają, że praca fizyczna jest przeznaczona dla ludzi nie posiadających wyobraźni. Wiadomo,
istotne są głównie: pragnienia, bardzo dobry stan zdrowia, a oprócz tego tężyzna fizyczna. Ale
odpowiedzialność oraz wyobraźnia przydatne są w każdej pracy, również tej fizycznej. Magazynier, który
obsługuje wózki widłowe musi dbać nie tylko o sprzęt, ale też o bezpieczeństwo własne i innych. Wszelkie
zaniechania mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego najważniejszy jest powtarzalny serwis wózków
widłowych, który wykrywa wszystkie usterki, a zarazem zapobiega groźnym konsekwencjom. Możliwe jest
dzięki temu minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku w pracy, co ma olbrzymie znaczenie tak dla
korporacji, jak i samych pracowników. Odpowiedzialność, którą ponoszą pracownicy fizyczni wiąże się także
z terminowym wykonaniem zleceń. Jeżeli zatem opony do wózków widłowych zostaną przebite, nie powinno
się zamartwiać, tylko w miarę siły przenieść ręcznie towar do magazynu. Oczywiście niektóre części do
wózków widłowych można wymienić niemal natychmiast, w takiej sytuacji pojawia się jedynie krótka
przerwa w pracy. Przy dużo ważniejszych defektach, konieczne są długotrwałe naprawy, które z pewnością
spowodują zakłócenia w harmonogramie prac oraz dodatkowo nieład. Pracownicy muszą wtedy zwiększyć
prywatne wysiłki, żeby opanować sytuację. Praca w magazynie, mimo iż nie wymaga olbrzymich kwalifikacji,
wiąże się zatem ze sporą wyobraźnią.
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