Jesteśmy międzynarodową firmą produkującą szeroki asortyment folii opakowaniowych dla przemysłu spożywczego,
ze względu na bardzo dynamiczny rozwój zarówno pod względem zatrudnienia, jak i planowanych inwestycji, poszukujemy
Kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK MAGAZYNU
(branża: przetwórstwo tworzyw sztucznych)
Miejsce pracy: Strzebielino (pomiędzy Wejherowem, a Lęborkiem)

Osoba, która dołączy do naszej organizacji będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•

nadzorowanie pracy magazynu,
planowanie i koordynowanie płynnego przepływu materiałów [surowce/wyroby gotowe/materiały
okołoprodukcyjne]
organizowanie i koordynowanie pracy pracowników magazynu,
poszukiwanie i wdrażanie optymalizacji w rozwiązaniach z zakresu gospodarki magazynowej,
codzienną współpracę z innymi działami Firmy,
monitorowanie i optymalizacja stanów magazynowych w tym prowadzenie inwentaryzacji

Oczekujemy:
•
•
•
•
•

doświadczenia w pracy na magazynie w firmie produkcyjnej,
praktycznej umiejętności obsługi wózka widłowego,
uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych,
doświadczenia w koordynowaniu pracy zespołu,
dobrej organizacji pracy,

Oferujemy:
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
wynagrodzenie uzależnione od poziomu kwalifikacji,
niezbędny system szkoleń,
atrakcyjne benefity, w tym dofinansowanie do karty MultiSport, grupowe ubezpieczenie czy ZFŚS,

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników EUROCAST zachęcamy do przesłania dokumentów
aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacje@eurocast.com.pl w temacie wpisując KIEROWNIK MAGAZYNU lub pocztą
na adres:
EUROCAST Sp. z o.o., ul. Wejherowska 9, 84-220 Strzebielino z dopiskiem Dział Kadr, KIEROWNIK MAGAZYNU

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tj. z dnia 25.11.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Informujemy, że Administratorem danych jest EUROCAST Sp. z o.o. z siedzibą w Strzebielinie przy ul. Wejherowskiej 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

