Zamestnanec/kyňa skladovej logistiky - kompletácia tovaru - Sereď
1.Zamestnanec/kyňa skladovej logistiky -Chladený tovar - Sereď
dôkladná príprava tovaru na základe objednávok predajní,
dopravenie hotových paliet na príslušné stopy výdaja tovaru,
zaistenie nákladu na prepravu, fóliovanie / zabalenie paliet,
správny popis pripravených paliet,
po prípade prevzatie zastupovania kolegov,
chlad (do 2 stupňov celzia)
Pracovný čas : ranná 07:00-13:30
poobedná 13:30 - 20:00
2.Vodič/ka VZV
premiestnenie tovaru na príslušné skladové miesta,
vrstvenie a vyskladanie paliet (napr. pri preskladnení),
spracovanie požiadaviek na doplnenie tovaru zo strany skladových zamestnancov oddelenia kompletácie
tovaru,
v prípade potreby realizácia manuálneho dopravenia tovaru,
čistenie priestoru pre zaskladnenie palety pred umiestnením novej palety, valcovanie tovaru.
Pracovná pozicia na VZV s bočným sedením ( retrak alebo štapeľ ) - nutná prax
Mzda : 6,47 Eur /Brutto
Pracovný čas - 7:30 - 16:00
13:00 - 21:30
3.Zamestnanec skladovej logistiky - kompletácia tovaru
pripravovať tovar na základe objednávok predajní – to znamená, že fyzicky nakompletuješ kartóny
tovaru podľa objednávky predajne a dopravíš hotové palety na príslušné stopy výdaja tovaru, zaistíš
náklad na prepravu, zabalíš palety a zabezpečíš, aby mali správny popis s číslom predajne.
zabezpečovať čistotu pracovného miesta v oblasti kompletácie tovaru
Pracovný čas : Ranná:7:00 - 13:30
Poobedná :13:30 - 20:00
4. Skladník transportnej logistiky - likvidácia tovaru
odávanie a odoberanie prázdnych paliet a mraziacich boxov z a do oddelenia príjmu a kompletácie
tovaru,

realizácia všetkých čistiacich prác v sklade,
vyprázdňovanie všetkých zberných nádob na fólie a kartóny v sklade,
prijímanie po prípade vykladanie nákladných áut, ktoré sa vracajú z predajní (vrátane kontroly
prepravného listu),
triedenie všetkých cenných surovín a pomôcok,
(časť prác sa realizuje v exteriéri - v zimných mesiacoch teda práca v chlade).
Ranná zmena 7:00-14:30
Poobedná zmena 14:30-23:00
Nočná zmena 21:00-05:00
Na našom oddelení sa pracuje aj počas víkendov
Mzda : 6,56 Eur /Brutto
Školenie na VZV vám
Oprávnenie na NZV :A, B, C, D
Pri pozícií vodič VZV oprávnenie - A,B,C,D,W1
Potravinársky preukaz
Nutná vlastná doprava

