Ambiciozno, dinamično in hitro rastoče podjetje
na področju fitoterapije in medicinskih pripomočkov

razpisuje prosto delovno mesto

SKLADIŠČNIK (m/ž)
Opis nalog za katere bo odgovoren/-na:
- prevzemanje, skladiščenje in izdajanje izdelkov iz skladišča,
- pripravljanje, vodenje in urejanje spremljajoče dokumentacije
(prevzemnica, dobavnica, račun,…),
- organizacija transporta pošiljk in raztovora izdelkov,
- priprava izdelkov za prodajo (deklariranje, pakiranje, kontrola kakovosti,…),
- skrb za kakovostno hranjenje izdelkov in promocijskega materiala,
- zagotavljanje kurantnosti zalog in izvajanje FEFO metode,
- pravilnost in kakovost skladiščenja ter odgovornost za zaloge,
- izvajanje inventur,
- ažurno ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj,
- strokovno, kakovostno in pravočasno opravljanje nalog,
- skrb za čistočo in urejenost delovnega mesta oz. delovnega okolja,
- zagotavljanje sistematike v skladišču in sledljivosti izdelkov,
- sledenje HACCP smernicam v skladišču,
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
- skrb za službena vozila podjetja (servisi, registracije, pranje vozil),
- razna nezahtevna vzdrževalna dela v podjetju.
Pogoji za zaposlitev:
- izobrazba ustrezne smeri – končana najmanj V. stopnja izobrazbe,
- zaželene izkušnje iz skladiščnega poslovanja,
- obvezen vozniški izpit B-kategorije,
- zaželena usposobljenost za upravljanje z električnim paletnim viličarjem,
- dobra usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, preglednicami,
medmrežjem in elektronsko pošto,
- samostojnost, natančnost, urejenost ter poštenost,
- veselje do samostojnega dela v skladišču,
- razvit odgovoren odnos do dela,
- sposobnost dela pod stresom in obvladovanje krizne komunikacije,
- zaželeno poznavanje vsaj enega tujega jezika (italijanščina in/ali angleščina).
Nudimo:
- zaposlitev za 12 mesecev s poskusno dobo 6 mesecev,
- možnost dolgoročne zaposlitve,
- vlaganje v vaše izobraževanje in osebnosti razvoj,
- finančno varnost,
- enoizmensko delo od ponedeljka do petka,
- delo v kreativnem, zagnanem in mladem kolektivu,
- delo v sodobnih in urejenih prostorih, ki spodbujajo sodelovanje.
Pričakujemo:
- motivacijsko pismo,
- življenjepis kandidata z dokazili.
Če si odgovorna in dinamična oseba, predvsem pa, če želiš rasti v krogu strastnih
sodelavcev, ki že 18-leto ustvarjamo podjetje, se nam čimprej javi (najkasneje do vključno
7. 3. 2021) na naslov Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola ali na elektronski naslov:
razpis@sanofarm.si. Izkoristi priložnost, ki je na dlani. Prijavi se še danes.
Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo poleg izpolnjevanja razpisnih pogojev dodatno
napolnili prostore s svojo pozitivno energijo in nas z nastopom prepričali, da skupaj zmoremo
več, bolje in hitreje!

