Data: 2018-06-18

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl
MĹ

odszy/a specjalista/ka ds. operacji magazynowych

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Dam pracďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Wielkopolskie ,miasto -> GÄ
Data dodania: 2017-10-12 r.
Data ważności: 2017-12-11 r.

Opis: AWG Sp. z o.o. jest dziaĹ
tymczasowej nr 10052

ajÄ

cÄ

dki , ul. GÄ

na rynku polskim agencjÄ

Aktualnie dla naszego klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: MĹ
Operacji Magazynowych
Miejsce pracy: GÄ

dki

doradztwa personalnego i pracy

odszy/a specjalista/ka ds.

dki k. Poznania

Zakres obowiÄ zkĂłw:
- PrawidĹ owe wprowadzanie danych do systemu
- ObsĹ ugÄ urzÄ dzeĹ biurowych (e-mail, fax)
- Kompletacja i weryfikacja dokumentĂłw
- Ĺ cisĹ a wspĂłĹ pracÄ z Kierownikiem oraz Koordynatorem ZespoĹ
- ObsĹ uga systemu transportowego ( do przyuczenia)

u Magazynowego

Wymagania:
- DyspozycyjnoĹ Ä do pracy w systemie 3 zmianowym
- ZnajomoĹ Ä programu Excel- podstawowa
- UmiejÄ tnoĹ Ä pracy w zespole
- DoĹ wiadczenie w pracy administracyjno-biurowej bÄ dzie dodatkowym atutem
- ZnajomoĹ Ä programĂłw transportowych (mile widziane)
- UmiejÄ tnoĹ Ä radzenia sobie ze stresem
Oferujemy:
- PeĹ nÄ wyzwaĹ pracÄ w dynamicznie rozwijajÄ
- UmowÄ o pracÄ tymczasowÄ
- MoĹźliwoĹ Ä rozwoju zawodowego i osobistego
- Bogaty pakiet szkoleĹ wewnÄ trz firmowych
- Konkurencyjne wynagrodzenie + premie i dodatki
- MoĹźliwoĹ Ä rozwoju i awansu w strukturach firmy
- MiĹ Ä atmosferÄ w pracy :)

cej siÄ

firmie transportowo-logistycznej

PrzyĹ lij do nas swoje CV juĹź teraz na adres: rekrutacja.poznan@asistnet.pl z dopiskiem "MĹ
specjalista/ka ds. operacji magazynowych"

odszy/a

Administratorem danych jest Asistnet Work Group z siedzibÄ w WrocĹ aw 51-131, Ĺťmigrodzka 244.
Dane zbierane sÄ dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyraĹźenia przez PaniÄ /Pana
wyraĹşnej i dobrowolnej zgody takĹźe dla potrzeb przyszĹ ych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostÄ pu
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do treĹ ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie okreĹ lonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktĂłw wykonawczych jest dobrowolne ale
konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga Pani/Pana wyraĹşnej zgody.

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

rekrutacja.poznan@asistnet.pl
695200296

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=7310
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