Formularz F8/P5

Oferta Pracy
Stanowisko:
Wymagania:

Podlega:
Zastępstwo:

Wyd. 1.A
Data: 19.02.2018
Str. 1 / 1

Magazynier, Operator Wózka Widłowego
Uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku –
minimum 6 miesięcy,
Książeczka SANEPID
Kierownikowi magazynu , brygadziście
Inni magazynierzy

Kim Jesteśmy
Firma QUIZA jest wiodącym polskim importerem i dystrybutorem świeżych bananów.
Współpracujemy bezpośrednio z producentami owoców z krajów Ameryki Centralnej, oraz
zaopatrujemy w banany największe sieci handlowe w kraju i za granicą. Posiadamy
największą i najnowocześniejszą dojrzewalnię bananów w Europie Centralnej oraz
nowoczesną bazę logistyczno-transportową. Pracujemy w małym i dynamicznym zespole.
Obowiązki :
• Przyjęcie i wydanie towaru z magazynu, praca fizyczna, oznakowanie towaru,
• Transport wewnątrz zakładowy,
• Przestrzeganie zasad BHP, higieny pracy oraz innych procedur opisanych w
dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
• Utrzymywanie czystości w miejscu pracy,
• Nadzór nad stanem technicznym powierzonych wózków jezdniowych,
Wymagania :
• Punktualność, odpowiedzialność, sumienność,
• Sprawność fizyczna potrzebna przy ocenie jakościowej produktu w magazynie,
• Doświadczenie na podobnym stanowisku,
Odpowiedzialność :
• Rzetelne wykonanie powierzonych obowiązków,
• Dbanie o mienie oraz dobrą reputację firmy.
Oferujemy stałą pracę w miłej atmosferze, w młodym i dynamicznym zespole.
Zapewniamy:
-Gwarancję stabilnego zatrudnienia, w firmie będącej liderem w swojej branży, o
ugruntowanej pozycji na rynku
-Umowę o pracę, która zapewni Ci bezpieczeństwo i wiarygodność,
Dane kontaktowe do aplikacji:
QUIZA Sp. z o.o. ul. Rdestowa 49, 81-577 Gdynia, Tel. 58 6296600, email: kariera@quiza.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926).
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Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 2
miesięcy, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane
osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w
kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o
treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QUIZA Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów
rekrutacji.

