SKLADNÍK/ŘIDIČ
Jsme OCEAN48 a naší vizí je dělat „svět čerstvých mořských specialit“ dostupným i českým
zákazníkům. Možná nás znáte ze Slavností moře, které pro Vás pořádáme, možná potkáváte naše
prodejny, ale taky jste možná jenom ochutnali naše produkty a zjistili jste, že tento druh sortimentu
má prostě budoucnost!
Aktuálně hledáme pro náš centrální sklad v Brně nové posily – na HPP nebo zkrácený úvazek. Umíte
řídit dodávku? Nebojíte se práce s rybami? Tak mrkněte na další informace.

Jaká bude Vaše práce?
•
•
•
•
•
•
•

Nakládka a vykládka zboží
Příprava zboží a každodenní rozvoz do našich maloobchodních prodejen
Manipulace se zbožím v prostorách skladu a prodejen
Výpomoc na skladě (vakuování, balení objednávek)
Rozvoz našich produktů velkoobchodním zákazníkům po Česku (výjimečně i Slovensku)
Pracovní soboty – dvě v měsíci
Péče o svěřené auto

Co bychom od Vás potřebovali?
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivní přístup k práci a samostatnost
Svědomitou péči o svěřenou techniku
Svědomité, odpovědné a ekonomické řízení vozidla
Fyzickou zdatnost
Dobrý orientační smysl (především znalost Brna), schopnost jezdit i dlouhé trasy
Řidičský průkaz sk. B a zkušenosti s řízením dodávky (podmínkou)
Uživatelskou znalost práce na PC (ohledně interních systémů Vás zaškolíme)
Čistý trestní rejstřík

Proč pracovat v [Oušnu]?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednosměnný provoz
Jistotu trvalého zaměstnání v dlouhodobě stabilní společnosti
Nejsme žádný anonymní korporát – známe se navzájem a pomáháme si.
Máme stabilní tým kolegů, které práce baví a rádi by mezi sebou přivítali nové parťáky.
Finanční ohodnocení 27 000 - 33 000Kč / měsíc hrubého.
Zaměstnanecké benefity (Multisport kartička, sleva na firemní produkty a mnohé další).
Možnost práce i na poloviční úvazek.
Náborový příspěvek 10 000 Kč
Své životopisy posílejte na email zemcakova@ocean48.cz nebo nás kontaktujte
na tel. 608 544 069.
Těšíme se na spolupráci. Ocean48
Ocean48, s.r.o.
Staňkova 20, 612 00 Brno
IČ: 646 133 56
DIČ: CZ64613356
+420 530 504 520
obchod@ocean48.cz

