PLASTWIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2
tel. 067 284 07 40 / 283 05 02
e-mail: rekrutacja@plastwil.pl
Poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

Twoje zadania:









załadunek oraz rozładunek towarów,
kompletacja wyrobów przeznaczonych do wysyłek,
dokonywanie transakcji magazynowych w systemach komputerowych,
bieżąca kontrola zapasów magazynowych oraz przekazywanie wyników do kierownika
magazynu,
przyjmowanie, składowanie, wydawanie materiałów z magazynu z zachowaniem wymaganych
formalności,
zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
czynności związane z utrzymaniem magazynu i sprzętu magazynowego.

Kogo szukamy?








osób z wykształceniem zawodowym lub wyżej lub osoby bezpośrednio po ukończeniu szkoły
średniej Uprawnienia na wózki widłowe
prawo jazdy kat. B
doświadczenie w pracy w magazynie lub na produkcji
doświadczenie w pracy na wózku widłowym
terminowość, zaangażowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie
gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym

Oferujemy:






stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
pracę w prężnie rozwijającej się firmie
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
możliwość dalszego rozwoju zawodowego
Darmowy dojazd z Piły !

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@plastwil.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".
Klikając w przycisk „Aplikuj”,lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Plastwil Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wierzbowa 2 64-850 Ujście , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się

na przetwarzanie przez Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wierzbowa 2 64-850 Ujście danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@plastwil.pl.

