Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

SKLADNÍK/SKLADNICE
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem
Datum předpokládaného nástupu: prosinec 2017
Požadavky:
 střední odborné vzdělání zakončené minimálně výučním listem
 manuální zručnost, fyzickou zdatnost
 znalost práce na PC na střední úrovni
 ekonomické povědomí
 komunikativnost, důslednost, smysl pro pořádek, přesnost, svědomitost, schopnost rychle se učit
novým věcem
 negativní výpis pohledávek z přepravy
Předmět činnosti:
 přejímání a kontrola zboží a materiálu
 evidence dodavatelů, skladové zboží
 spolupráce při inventurách skladových zásob, evidence inventarizačních rozdílů
 odbavování kusových, vozových zásilek
 vedení provozní dokumentace, kontrola údajů o DPH
 spolupráce s dalšími středisky společnosti
 rutinní práce při expedicích zboží a materiálu
 nakládání s odpadem a zajištění úklidu skladových prostor
Nabízíme:
 zázemí stabilní společnosti, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, fond
pracovní doby 37,5 hod./týden, odpovídající mzdové ohodnocení
 systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/životní
pojištění, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity
 pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání a stravenky v hodnotě 80,- Kč – plně hrazené
zaměstnavatelem
 pravidelné vzdělávání v oboru
 přátelský kolektiv

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:
 strukturovaný životopis zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující vzdělání
Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v obálce označené textem:
„Výběrové řízení – skladník/skladnice - NEOTVÍRAT“, do 20. 11. 2017 do 12:00 hodin na adresu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem 401 11.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

