Společnost Multi-VAC spol. s r. o. - evropský prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti vzduchotechniky s mezinárodním
působením a dlouholetou tradicí hledá pro rozšíření svého týmu kandidáty na pozici:

Skladník centrálního skladu
Náplň práce
-

provádí fyzický příjem a výdej zboží do/ze skladu dle dodacích listů
provádí kontrolu přijímaného a vydávaného zboží
zpracovává písemný záznam o zjištěných vadách dodávky
provádí optimální balení zboží do manipulačních jednotek
provádí manipulaci se zbožím na/z přepravních prostředků v souladu s provozně manipulačním řádem společnosti
manipuluje a vhodně ukládá zboží a obalové materiály v souladu s provozně manipulačním řádem společnosti
účastní se při provádění inventur skladových zásob

Nabízíme
-

stabilní a perspektivní pracovní uplatnění v prosperující české společnosti se zahraniční účastí
zaměstnanecké benefity
dobré finanční ohodnocení
týmovou i samostatnou práci v příjemném prostředí firmy
zázemí stabilní a perspektivní společnosti působící více než 25 let na trhu

Požadujeme
-

SO / vyučen- technický směr
schopnost samostatně a systematicky pracovat
trestní bezúhonnost
průkaz řidiče vysokozdvižných motorových vozíků skupin D a W1
odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení
znalost zásad BOZP a PO při manipulaci a skladování výhodou
znalost zásad skladového hospodaření výhodou
časovou flexibilitu, dobrý zdravotní stav
základní počítačová gramotnost
řidičský průkaz skupiny B

Typ pracovní smlouvy
-

HPP

Termín nástupu
-

dohodou

Místo výkonu
-

Pardubice – Staré Hradiště

Máte-li zájem o nabízenou pozici, zašlete svůj životopis s fotem popř. motivačním dopisem prostřednictvím
e-mailu na adresu jiri.novak@multivac.cz
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Multi-VAC, s. r. o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle § 21 zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jejich uchování v personální databázi této společnosti za účelem získání zaměstnání pro Vaši
osobu. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.
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