Skladník a predavač
D.M.P. STEEL s.r.o.
Miesto výkonu práce: Bratislava, Račianska 69
Druh pracovného pomeru: plný úväzok (hlavný pracovný pomer)
Termín nástupu: možný ihneď / dohodou
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Prijímanie tovarových zásob do skladu
- Umiestňovanie prijatých zásob do regálov
- Príprava a vyskladňovanie tovaru na základe objednávok
- Balenie tovaru a jeho príprava na expedíciu
- Vydávanie tovaru zákazníkom, nakládka a vykládka tovaru
- Kontrola pripraveného tovaru a dokladov pri ich výdaji
- Vykonávanie priebežnej inventarizácie skladových zásob
- Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku
- Zástup predavačov na predajni
- Rozvozy a dovozy tovaru
Zamestnanecké výhody, benefity
Základný plat + odmeny (mesačné, za odpracované roky).
+ 13.plat (v prípade dobrých obchodných výsledkov).
+ Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom.
+ Príspevky zamestnávateľa na poistenia.
+ Pracovná doba: Pon - Pia od 7:30 do 16:00
(víkendy a sviatky sú voľné).
Informácie o výberovom konaní
Prosíme uchádzačov o zaslanie životopisu na e-mail job@dmpsteel.sk .
Odpovedať budeme vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá a budú vybraný na osobný pohovor. Ďakujeme za
pochopenie.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2020
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity alebo s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Vzdelanie v odbore
technické, strojárske, stavebné alebo im príbuzné
Ostatné znalosti
Skladové hospodárstvo - pokročilý
Microsoft Windows - základy Microsoft
Excel - základy
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Znalosť produktov spoločnosti vítaná !
Zodpovednosť, pracovitosť a
svedomitosť. Ideálne nefajčiar !

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Stručná charakteristika spoločnosti
Veľko a maloobchod so spojovacím a kotviacim materiálom. Spoločnosť vznikla v roku 1998 a postupne sa zaradila medzi
najväčších predajcov v SR. Výber renomovaných zahraničných dodávateľov, priame a rýchle dodávky tovaru, neustále rozširovanie
sortimentu podľa požiadaviek zákazníkov a kvalitný servis zaručujú vysokú kvalitu a cenovú dostupnosť nami dodávaných
výrobkov a zároveň z nás robia spoľahlivého obchodného partnera.
Počet zamestnancov
do 30 zamestnancov
Adresa spoločnosti
D.M.P. STEEL s.r.o.
Račianska 69
831 02 Bratislava
http://www.dmpsteel.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Zuzana Kadlečíková
E-mail: job@dmpsteel.sk

