Jesteśmy największym w Europie Środkowo-Wschodniej
i piątym w Europie producentem płyt komórkowych
z polipropylenu oraz opakowań z tworzyw sztucznych.
Od 2018 Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy Karton.
W związku z dynamicznym rozwojem Firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Opis stanowiska

Magazyniera

» rozładunki i załadunki materiałów» stosowanie się do przepisów i norm
» obsługa magazynowa produkcji
» generowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z gospodarką magazynową
» obsługa czytników przemysłowych
» udział w inwentaryzacjach
Wymagania:
» uprawienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowych
» wiedza z zakresu gospodarki magazynowej
» dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
» umiejętność pracy w zespole
» mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera» dokładność i sumienność przy wykonywaniu
obowiązków
» umiejętność pracy w zespole
» gotowość pracy w systemie zmianowym
Oferujemy:
» pracę w firmie posiadającej ugruntowana pozycję w swojej branży i
rozpoznawalną markę
» zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
» wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
» możliwość zdobycia uprawnień zawodowych (uprawnienia SEP, obsługa wózków jezdniowych,
obsługa suwnic)
» profity pieniężne za polecenie pracownika w ramach programu rekomendacja
» atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego, korzystne warunki ubezpieczenia grupowego,
zapewniamy transport
» miłą atmosferę oraz pracę w dynamicznym zespole
» możliwość zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Jeżeli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie i spełniasz nasze oczekiwania to aplikuj już dziś!
Czekamy na Twoje CV.
W aplikacji prosimy zawrzeć następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb realizacji aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko Pomocnik/Operator maszyn”
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