SKLADNÍK NÁKUPU
Jsme největším českým výrobcem matrací. Historie naší firmy sahá až do roku 1975, kdy se
v Břeclavi zrodily naše první matrace. Od té doby jsme společně ušli pěkný kus cesty. Stále
nám ale, záleží na jediném, na co nejkvalitnějším spánku našich zákazníků. Nabízíme široký
výběr matrací od tradičních z polyuretanových pěn až po moderní latexové. Sledujeme nové
technologie a naše výrobky zlepšujeme. Pojďme společně posouvat kvalitu výrobků na další
úroveň!
Co bude Vaší náplní práce?

Co od Vás očekáváme?

Aby se Vám u nás líbilo:

-

-

výuční list
zkušenosti z výroby a skladu
výhodou
výhodou i průkaz a zkušenosti s
VZV
fyzickou zdatnost, spolehlivost a
manuální zručnost
trestní bezúhonnost

-

Hledáme zodpovědné a samostatné
pracovníky, kteří budou pracovat ve
dvousměnném provozu. Pokud jste
se již s podobnou prací setkali, jste
pracovití a fyzicky zdatní, hledáme
právě Vás!

-

-

vykládka přijatého zboží a
materiálu pomocí VZV
kontrola stavu materiálu na
skladě
systémové skladové přesuny v IS
(příjemky, výdejky)
rozvoz materiálu do výroby dle
výrobního příkazu
komunikace se zástupci výroby,
nákupu a prodeje
účast na inventurách
zodpovědnost za dodržování
LEAN

Čeká Vás rozmanitá práce ve
skladových prostorech, kde budete
zodpovídat za přípravu a rozvoz
materiálu pro výrobu. Přijímat a
vydávat materiál do skladu pomocí
vysokozdvižného vozíku. Součástí
náplně práce je i účast na inventurách
a další drobné pomocné úkoly ve
výrobě. Monotónních činností se tak
obávat nemusíte.

-

-

finanční ohodnocení dle
zkušeností 25 000 - 30 000 Kč
25 dní dovolené
bonus za docházku a další
finanční prémie
příspěvek na penzijní
připojištění
stravenky a možnost firemního
stravování
výhodný mobilní tarif pro Vás i
Vaše blízké

Přejeme si, aby k nám nejen všichni
zaměstnanci chodili rádi, ale také
aby se cítili odpočatí. Nabízíme
tedy pět týdnů dovolené. Dále
docházkový bonus a další finanční
odměny.
Ostatní
zaměstnance
budete poznávat díky pravidelným
neformálním
setkáním
jako
jsou večírky a další firemní akce.
Zaměstnance bereme jako aktiva,
bez nich bychom totiž nebyli tam,
kde jsme dnes. Připojte se i Vy k naší
firemní rodině.

Neváhejte nás kontaktovat a sledujte personální informace i na sociálních sítích:

moravia.comfort

moravia comfort

kariera@moravia-comfort.cz

+420 739 555 112

