Firma AMG INVEST Sp. z o.o. to spółka obsługująca Centra Logistyczne POLOmarket, w zakresie usług logistycznych.
Poszukujemy osób, które są gotowe do świadczenia usług w charakterze

Magazynier
miejsce świadczenia usług: Centrum Logistyczne POLOmarket, Kłobuck
(nr ref. MG/KŁ/12/17)
Obowiązki

Rozładunek i przyjmowanie dostaw,

Kompletacja towaru zgodnie ze zleceniem,

Załadunek towaru,

Sprawdzanie towaru pod względem ilościowym,

Przeprowadzanie inwentaryzacji towaru,

Utrzymanie ruchu, wydawanie opakowao, obsługa zwrotów towarów i opakowao ze sklepów,

Obsługa myjni, prasy, prace porządkowe.
Oczekujemy

Akceptacji pracy w systemie zmianowym, w różnych porach, nawet w weekendy i święta,

Elastyczności w podejmowaniu różnych zleceo operacji magazynowych,

Dokładności,

Dyspozycyjności,

Gotowości do otwarcia działalności gospodarczej,

Posiadania książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych przed podjęciem pierwszych zleceo,

Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe oraz doświadczenie w pracy w gospodarce magazynowej.
Oferujemy



Płatne dni wolne od świadczenia usług,
Wsparcie i szkolenie opiekuna w okresie wdrożeniowym,









Elastyczne godziny wykonywania zleceo dla osób uczących się,
Wykonywanie zleceo w nowoczesnym, profesjonalnie wyposażonym centrum logistycznym,
Sprzęt do wykonywania zleceo oraz odzież roboczą,
Bardzo konkurencyjne warunki finansowe na rynku dystrybucji,
Sprzyjające warunki do prowadzenia własnej działalności,
Dogodny czas realizacji zleceo (możliwośd świadczenia usług w wybranych okresach roku),
Długofalową współpracę z rozwijającą się firmą.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie Ofert na adres: praca@polomarket.pl z dopiskiem MG/KŁ/12/17
AMG Invest Sp. z o.o.
Główna 3, 42-100 Kłobuck
e-mail: praca@polomarket.pl
tel. 518 010 676
Jeżeli chcesz, aby po zakooczeniu rekrutacji Twoja oferta pozostała w bazie danych AMG Invest Sp. z o.o. w celu
wykorzystania w przyszłości, zamieśd w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę AMG Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Giebni 20, 88-170 Pakośd na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w moim CV i innych dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych na
rzecz AMG Invest Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu
przeprowadzenia rekrutacji jest firma AMG Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Giebni 20, 88-170 Pakośd. Dane osobowe nie będą
przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji ww. celu.

