Vladimír Lacko – UMAKOV

Ponuka práce

Logista/dispečer
Miesto práce
Hornádska 337, Krompachy
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 750,- €/mesiac + pravidelná mesačná variabilná zložka mzdy

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
-

evidencia pohybov materiálu v informačnom systéme a následné vyhotovenie
účtovných dokladov;
koordinácia procesov pre zabezpečenie, vybavenie a vyskladnenie
objednávky;
zabezpečenie činností potrebných za účelom riadnej redistribúcie tovaru
(príjem tovaru z pobočiek);
zabezpečenie vhodnej prepravy tovaru k zákazníkovi podľa pokynov
obchodného oddelenia (vrátane sledovanie optimálneho vyťaženia vozidla);
permanentná kontrola vyskladniteľných objednávok
tvorba výdajových listov, prepravných dokladov, baliacich listov, vývozných
prehlásení, iných potrebných expedičných dokladov;
evidencia prípadných závad;
kontrola balenia podľa prepravných manuálov;
dohľad nad dodržiavaním prevádzkového poriadku;
kontrola správnosti štítkov, umiestnenia tovaru na skladových pozíciách, na
palete,
kontrola správnosti balení, nakládky, spotreby
spolupráca pri inventarizácii;
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denná komunikácia s obchodným oddelením ohľadne efektívneho
zabezpečenia toku materiálu;
príprava dokumentov na expedíciu výrobkov a materiálu;
vykonávanie školení nových skladových pracovníkov;
kontrola stavu objednávok a komunikácia s podriadenými o dôvodoch ich
nevyriešenia;
zastupovanie kolegov počas ich neprítomnosti, vrátane pobočiek
zamestnávateľa

Zamestnanecké výhody, benefity:
-

práca v stabilnej spoločnosti s viac ako 25 ročnou tradíciou

-

možnosť odborného rastu

-

firemné akcie

-

možnosť vycestovať na služobné cesty do zahraničia

-

detaily budú prezentované na pohovore

Informácie o výberovom konaní:
-

na pracovné pohovory budeme pozývať len uchádzačov, ktorí budú spĺňať
požiadavky na danú pracovnú pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
-

stredoškolské s maturitou

-

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

-

vysokoškolské I. stupňa

-

vysokoškolské II. Stupňa

Vzdelanie v odbore:
-

technika, strojárstvo, obchod
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Ostatné znalosti:
-

Skladové hospodárstvo - základy

-

Microsoft Outlook - pokročilý

-

Microsoft Word - pokročilý

-

Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz:

B

Pozícia je vhodná pre absolventa:

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-

samostatnosť a zodpovednosť

-

precíznosť

-

flexibilita

-

vodič VZV výhodou

-

cudzí jazyk výhodou

Kontaktná osoba:

Anna Lacková
Personálne oddelenie
Tel.: +421917 637 912
E-mail: anna.lackova@umakov.sk
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