Výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, zabývající se vývojem a výrobou kompozitních a
sendvičových materiálů pro letectví, kolejovou dopravu a průmysl, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

VEDOUCÍ SKLADU S VZV
Pracovní náplň:
-

organizace a optimalizace úseku
spolupráce s ostatními odděleními a úseky
odpovědnost za správnost účetních pohybů a přesnost skladových zásob
aktivní účast a vedení systému zlepšování
zajištění a odpovědnost za příjem, skladování a včasnou expedici zboží, materiálu a výrobků
zajištění pořádku na pracovišti
aplikace legislativy do provozu a dohled nad jejím dodržováním
vedení předepsané skladové evidence, aktualizace údaje o zásobách – provádění záznamů o pohybu
zásob v informačním systému případně ručně (příjmy, výdeje apod.)
provádění pravidelné inventarizace zásob dle pokynů nadřízeného
kontroluje dodací listy a další dokumenty doprovázející dodávku materiálu či zboží
provádí kvantitativní kontrolu dodávky
naskladňuje, vydává a vede evidenci převzatého materiálu, polotovarů či výrobků
vychystává výrobky ze skladu k prodeji či expedici
kompletuje, balí a značí zásilky
obsluha, údržba a běžné opravy svěřených mechanizačních prostředků (zejména vysokozdvižného
motorového vozíku)

Požadujeme:
-

minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem, min. dva roky praxe ve skladovém hospodářství
ŘP skupiny B, oprávnění pro řízení vysokozdvižného motorového vozíku
orientace v přepravních a dalších dokumentech doprovázejících zboží
evidence skladového materiálu včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách
znalost problematiky skladování a distribuce chemických látek výhodou
práce s PC (MS Word, MS Excel, internet, elektronická pošta)
znalost ERP systému výhodou
částečná znalost alespoň jednoho světového jazyka (přednostně AJ) výhodou
aktivní přístup k řešení problémů
zkušenost s koordinací a vedením menšího počtu lidí
dobré komunikační a organizační schopnosti
smysl pro pořádek, přesnost a preciznost a samostatnost
schopnost pracovat v týmu

Nabízíme:
-

stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti
dlouhodobý pracovní vztah
příjemný pracovní kolektiv
zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků
příspěvek na stravování
zapojení do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek
pružnou pracovní dobu
25 dnů dovolené
zajímavé firemní akce
příspěvek na životní pojištění
jednosměnný provoz

V případě, že vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a váš strukturovaný životopis v
českém jazyce. Do předmětu mailu prosím uveďte název pozice.
Kontakt: Mgr. Luděk Krystýn, HR Manager, e-mail: ludek.krystyn@5M.cz, tel.: 572 433 716.
Veškeré vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez vašeho předchozího souhlasu dále
šířeny.

