Międzynarodowa firma produkująca szeroki asortyment
spożywczego ogłasza rekrutację na stanowisko:

folii opakowaniowych dla przemysłu

Magazynier,
Operator Wózka Widłowego
(branża przetwórstwo tworzyw sztucznych)
Miejsce pracy : Strzebielino (pomiędzy Wejherowem a Lęborkiem)
Opis Stanowiska :
Zadania główne – praca w magazynie na samodzielnym stanowisku :
•
kontrola jakości i przyjmowanie towaru na stan magazynowy,
•
realizacja załadunków i ewidencja dokumentów wysyłkowych,
•
zasilanie gniazd produkcyjnych w surowce i opakowanie przy realizacji zleceń,
•
praca z elektronicznymi dokumentami w programie magazynowym,
•
umiejętność pracy wózkiem widłowym czołowym,
•
uczestnictwo w inwentaryzacji stanów magazynowych,
•
umiejętność pracy wózkiem elektrycznym wysokiego składowania będzie dodatkowym atutem,
•
składowanie i rozmieszczenie zgodnie z przyjętą polityką magazynową.

Wymagania :
•
gotowość do pracy w systemie III zmianowym - 4 brygady w godzinach 6.00-14.00;
14.00-22.00; 22.00-6.00,
•
wykształcenie minimum zawodowe,
•
uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
•
umiejętność obsługi komputera (Pakietu MS Office),
•
dokładność i odpowiedzialność za powierzone mienie,
•
umiejętność pracy w zespole,
•
dobra organizacja pracy,
•
odporność na stres.

Oferujemy :
•
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
•
zapewniamy niezbędny system szkoleń,
•
pakiet Multisport,
•
ubezpieczenie grupowe na życie,
•
zapewniamy dojazd.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników EUROCAST zachęcamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych
(CV i list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacje@eurocast.com.pl, w temacie wpisując „Magazynier, Operator Wózka Widłowego” lub
pocztą na adres :
„EUROCAST” Sp. z o.o., ul. Wejherowska 9, 84-220 Strzebielino z dopiskiem „Dział Zasobów Ludzkich, Magazynier, Operator Wózka
Widłowego”.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie 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 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Informujemy, że Administratorem danych jest EUROCAST Sp. z o.o. z siedzibą w Strzebielinie przy ul. Wejherowskiej 9. 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.

