GEFCO Polska Sp. z o.o. to globalny ekspert w zakresie logistyki dla przemysłu i lider w logistyce motoryzacyjnej. Oferta firmy obejmuje główne
usługi logistyczne (transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, magazynowanie), logistykę zintegrowaną (zarządzanie opakowaniami
zwrotnymi, reprezentację celną i podatkową, logistykę zaopatrzenia i dystrybucji, logistykę pojazdów gotowych), rozwiązania strategiczne
4 PL (projektowanie całościowych rozwiązań logistycznych i kompleksową obsługę klienta), a także rozwiązania dedykowane (obsługę
transportów specjalnych, logistykę projektową, logistykę eventów).

Do naszego oddziału poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

Operator wózka
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Nr ref.: WRO/WRP/PM/05/2018
Główne zadania:
Udział w procesie rozładunków, załadunków oraz umieszczania towarów w regałach wysokiego składowania
wg procedur oraz zasad obowiązujących w firmie
Terminowość rozładunków i załadunków zgodnie z planem awizacyjnym
Udział w procesie kompletacji zamówień przy użyciu systemu WMS
Dbałość o jakość i ilość przyjmowanego i wydawanego towaru
Utrzymanie ładu i porządku w magazynie zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami BHP

•
•
•
•
•
Profil Kandydata:
w pracy na podobnym stanowisku (min 1 rok)
• Doświadczenie
do prowadzenia wózków widłowych wysokiego składu
• Uprawnienia
do pracy w systemie 3 zmianowym
• Gotowość
procesów magazynowych
• Znajomość
• Doświadczenie w pracy ze skanerem
Kandydatom oferujemy:
umowa o pracę na czas określony, kolejna na czas nieokreślony
• Pierwsza
wynagrodzenie + premia miesięczna
• Stałe
medyczną, Ubezpieczenie na życie
• Opiekę
benefitów: karta MultiSport, bilety do kina, teatru, imprez kulturalnych, system rabatowy
• System
„Owocowe” wtorki
• Premiowany
system poleceń pracowniczych
• Przyjazną atmosferę
• Możliwość podnoszeniaw pracy
kwalifikacji
• Duży nacisk na awanse wewnętrzne
i rozwój pracownika
•
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres hrpolska@gefco.net

Prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego w temacie maila oraz umieszczenie w aplikacji klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

