Praca

D.M.T. Sp. z o.o.

D.M.T. Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne D.M.T. (www.dmtlogistic.pl) powstało w 1999 roku. To polska rodzinna firma z siedzibą i
magazynem w Pruszkowie pod Warszawą. Skuteczne zarządzanie, inwestycje w bazę magazynową i transportową
oraz ciągłe śledzenie trendów i rynku sprawiły, że D.M.T. może konkurować z międzynarodowymi graczami. Jako
doświadczony dostawca usług logistycznych firma jest w stanie elastycznie proponować i wdrażać specjalne
rozwiązania dedykowane procesom biznesowym partnerów. Wszystko w przyjaznej, nastawionej na szukanie
rozwiązań atmosferze.
W związku z dynamicznym rozwojem aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Magazynier Operator wózka


Grodzisk Mazowiecki (okolice),
Pruszków, Warszawa (okolice),
Żyrardów (okolice), mazowieckie



Pracownik fizyczny

肋

01.01.0001



Ważna jeszcze 0 dni (do
01.01.0001)

Magazynier - Operator wózka
Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki (okolice), Pruszków, Warszawa (okolice), Żyrardów (okolice)
Numer referencyjny: MAG/PRU/05/2018
Opis stanowiska:
przygotowywanie towaru do wysyłki,
praca na wózkach wysokiego składowania,
dbałość o właściwe składowanie i przechowywanie towarów w magazynie,
monitorowanie wchodzącego i wychodzącego towaru,
prowadzenie ewidencji magazynowej.

Aplikuj teraz



Wymagania:
minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na magazynie,
zezwolenie na kierowanie wózkami widłowymi,
podstawowa znajomość obsługi komputera,
samodzielność w działaniu,
uczciwość,
zaangażowanie.



Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

Wybranym kandydatom oferujemy:
zatrudnienie na umowę o pracę,
adekwatne do stanowiska wynagrodzenie oraz premię uzależnioną od wyników,
pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00,
pakiet benefitów w postaci prywatnej opieki medycznej, karty Multisport oraz dodatkowego ubezpieczenia
grupowego,
możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji poprzez przycisk aplikowania.
Prosimy o dopisanie następującej 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 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Aplikuj teraz

Popularne wyszukiwania:

Regulamin
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