Dyrektor Zespółu Placówek w Dziarnie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Magazynier
w wymiarze 1 etatu

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie – minimum średnie
b) Znajomość podstawowych programów biurowych typu system Office i programu Vulcan
Magazyn Optivum i Stołówka Optivum
2. Wymagania dodatkowe:
a. dyspozycyjność, lojalność samodzielność, solidność, uczciwość, operatywność,

zdyscyplinowanie,
b. wrażliwość na potrzeby innych ludzi

c. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność współpracy
w grupie
3. Wymiar zatrudnienia – 1 etat
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. Zamawianie, odbieranie i przyjmowanie na stan magazynowy towarów spożywczych,
gospodarczych i innych dla potrzeb placówki.
b. Prowadzenie magazynu spożywczego, gospodarczego placówki, komputerowe
prowadzenie gospodarki magazynowej.
c. Materialna odpowiedzialność za powierzone mienie.
d. Utrzymywanie czystości i porządku w magazynie.
e. Przestrzeganie HACCP
5. Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy w siedzibie Zespołu Placówek, praca w systemie codziennym od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15,00 z możliwością zmiany godzin pracy, praca
związana z odpowiedzialnością materialną.
6. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia magazynu nie posiadają żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych
ruchowo.
Narzędzia pracy to: komputer, drukarka, fax, skaner, niszczarka, telefon, waga.

7. Wymagane dokumenty:



Życiorys (CV)
świadectwo szkolne, świadectwa pracy z dotychczasowych zakładów pracy i inne
potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia, ważna książeczka zdrowia dla
celów sanitarno-epidemiologicznych/do wglądu/

Wymagane dokumenty włożone w kopertę opisaną: „Dotyczy naboru na stanowisko
magazyniera”,
należy
składać
osobiście
w
sekretariacie
Zespołu Placówek w Dziarnie w terminie do dnia 14.08.2018r. do godz. 12.00.
Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr 23 671-30-76 lub w sekretariacie ZP w
Dziarnie.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na
przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zmianami).
Wymagane muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne
lub nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po zakończenia naboru.
Dyrektor Zespołu Placówek w Dziarnie
Dariusz Stasiełuk

