MODEL-ART SP. ZO.O. - PRODUCENT ŁODZI MOTOROWYCH W OSTRÓDZIE ZATRUDNI NA
STANOWISKO

MAGAZYNIER
Miejsce pracy: Ostróda
Region: warmińsko-mazurskie
Obowiązki:

•
•
•
•
•
•
•

Przyjmowanie oraz kontrola dostaw (rozładunek i przewóz na odpowiednie pola składowe)

•
•
•
•
•

Umiejętność pracy pod presją czasu

•
•
•

Znajomość języka angielskiego

Przygotowywanie towaru do wysyłki (kompletowanie, pakowanie oraz załadunek przewoźnikom)
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji przewozowej
Kompletowanie towarów do wydania wg. przygotowanych list
Przygotowywanie dokumentów magazynowych i innych

Obsługa magazynowego systemu informatycznego
Realizacja innych zadań postawionych przez przełożonego
Wymagania
Rzetelność i uczciwość
Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań

Umiejętność współpracy w zespole
Zaangażowanie i motywacja do pracy
Mile widziane:
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Uprawnienia do obsługi wózka widłowego

Oferujemy:

•
•
•
•

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Stałe wynagrodzenie + premia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Możliwość rozwoju zawodowego

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

CV ( temat: praca magazyn) prosimy przesyłać na adres: praca@modelart.com.pl, osobiście lub listownie na adres
siedziby przedsiębiorstwa: Model Art Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 30D, 14-100 Ostróda
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Model-Art Sp. z o.o z siedzibą w Ostródzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Model-Art Sp. z o.o z siedzibą w Ostródzie przy ul. 11-go Listopada 30D. Dane zbierane są dla
potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne

