Naše Know-How je k Vašim službám
Již více než 90 let vyvíjí a vyrábí společnost ERICH JAEGER vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví
průmyslu. Mezi naše zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky
z jiných odvětví. Přitom přes 1000 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky. Se sídlem firmy v
Německu, třemi výrobními závody v Mexiku, České republice a v Číně, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii,
Polsku a Itálii je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.
Právě obsazujeme pozici

Skladník
Automobilový průmysl
Vaše úkoly budou:

Příjem materiálu, manipulace s materiálem a expedice výrobků

Plynulé zásobování a odvoz materiálu od výrobních linek

Nakládka a vykládka nákladních vozů

Práce v systému SAP

Práce se čtečkami a s čárovými kódy
Co požadujeme:

Prokazatelné zkušenosti na pozici

Průkaz obsluhy VZV, ŘP skupiny B - výhodou

Uživatelská znalost práce na počítači (MS Office)

Práce v třísměnném provozu

Flexibilita, pečlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
Co můžete očekávat:

Mzdové podmínky podle praxe, zkušeností a výkonnosti

Příplatky za noční směny ve výši 15% z průměrného hodinového výdělku

Nadstandardní příplatky za přesčasové hodiny o víkendech

Třináctý plat na základě dosažených výsledků společnosti

Dotovaná firemní autobusová doprava z Rožnova a Frenštátu

Stravenky

Dovolená až 5 týdnů

Poukázky při pracovních a životních jubileích

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

Důraz kladen na spokojenost zaměstnanců a pracovní podmínky při práci
Zaujala Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na adresu: jobs@ejr.cz
Budeme se těšit na osobní setkání!

Erich Jaeger, s.r.o., Průmyslový park 304, 742 21 Kopřivnice
Informace o ochraně údajů: Vaše žádost e-mailem nám dorazí v nezašifrované podobě a obsah Vašich dokumentů bude k dispozici
pouze pro personální oddělení a osoby zodpovědné za rozhodování ve zmiňovaném výběrovém řízení. Vaše osobní údaje používáme
a zpracováváme jako součást naší online přihlášky a budou smazány po ukončení výběrového řízení - nejpozději do 6 měsíců.

