Skladník-picker. Práce ve skladě TESCO. Beckov-Slovensko
Publikováno z Práce v Praze a České Republice (https://rabota-praha.com)

Skladník-picker. Práce ve skladě TESCO. BeckovSlovensko
Naposledy změněno:
24.10.2019

Popis práce:
Přijmeme skladníka-pickera. Výdělek cca 1 000 euro za měsíc. Zálohy. Doprava z ubytovny do práce
zdarma. Pomoc s vyřízením pracovního víza a povolení

Náplň práce:
ruční manipulace se zbožím při vyskladňování a umisťování zboží do předem určených zón,
dle elektronického zadání skeneru pomoci el. vozíku
práce s ručním elektrickým vozíkem a skenerem
výkon práce v chladném prostředí skladu od 2°C až do 12°C

Poptávame:
zkušenost práce s ručním elektrickým vozíkem výhodou
praxe ve skladě na pozici skladníka-pickera se skenerem (Gladiátor) výhodou
čistý trestní rejstřík
pro výkon práce skladníka-pickera je podmínkou platný potravinářský průkaz, který je možné
vystavit při vstupní lékařské prohlídce
dobrý fyzický stav, dobrý zrak
ochota pracovat v chladném prostředí
dodržování předepsaných bezpečnostních předpisů a technologických postupů

Nabízíme:
stabilní pracovní místo ve skladě TESCO
cizincům zajistíme legální výkon práce na území Slovenské republiky formou získání
zaměstnanecké karty, nebo pracovního povolení a pracovního víza
dlouhodobá i krátkodobá práce na Slovensku
místo výkonu práce Beckov, Slovensko
pracovní úvazek na DPP, po zkušební době je možnost uzavření pracovního poměru na DPČ
(dohoda o pracovní činnosti) nebo na HPP (hlavní pracovní poměr – odvádíme sociální,
zdravotní a důchodové pojištění)
školení po dobu třech dnů pro pracovníky bez praxe a zkušeností
nástup na pozici skladníka-pickera možný ihned nebo po dohodě
nekuřácké pracoviště (pro kuřáky je vyhrazeno místo)
pravidelné přestávky kvůli práci v chladném prostředí

Mzda, finanční podmínky:
nástupní mzda skladníka-pickera 0,027 - 0,032 euro/karton
výdělek cca 1 000 euro za měsíc
zajišťujeme ubytování (cena okolo 150 - 180 euro za měsíc);
doprava z ubytovny do práce zdarma (cesta do práce trvá 10 min.)
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možnost záloh
zajišťujeme pracovní obuv a oděv (včetně zateplené bundy a kalhoty), pracovní pomůcky

Stravování:
možnost závodního stravování v jídelně

Pracovní doba:
jednosměnný provoz PO-NE
od 4:00 do 16:00 hod.
možnost práce přesčas
Pletiuk Tetiana

tel.:
+420 702 236 302

viber:
+420 702 236 302

email:
t.pletiuk@workintense.eu
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