
Vedoucí expedice
Jak bude vypadat tvůj pracovní den?

• Denně se budeš setkávat, vést a koordinovat práci skvělého týmu kolegů.
• Čeká tě monitorování našich procesů, koordinace logistických operací, práce v interním 

systému, implementace čárových kódů a komunikace napříč společností.
• Budeš dohlížet nad školením a rozvojem celého oddělení.
• Převezmeš zodpovědnost za sklad, pravidelné kontroly a v neposlední řadě také za inven-

tury skladového hospodářství. 
• Každý měsíc budeš prezentovat výsledky a plnění cílů tvého oddělení. 
• Budeš mít prostor pro vymýšlení procesních zlepšováků a následně příležitost tyto zlep-

šováky realizovat.

Co nabízíme?

• Smysluplnou práci ve stabilní české firmě. Jsme tu přes 30 let a máme v plánu na trhu 
ještě pobýt. 

• Zázemí rodinné firmy – k majitelům je blízko a dveře mají stále otevřené.
• Odpovídající i motivující finanční ohodnocení - dle tvého nasazení a přínosu firmě ti rádi 

dáme k měsíční mzdě také mimořádnou prémii.  
• Flexibilní pracovní doba - máš možnost dle určených pravidel nastavit si vlastní začátek 

pracovní doby s ohledem na zajištění oddělení expedice.
• 13. a 14. plat navíc - další finance se vždycky hodí. Počítáme s odměnou na dovolenou i Vá-

noce. Po určité době odměna dosahuje opravdu až výši měsíční mzdy.
• Osobní rozvoj – neustrneš na jednom místě. Pokud pro tvou práci budeš potřebovat ško-

lení, dostaneš ho. Tato pozice může být tvým odrazovým můstkem k další pozici ve firmě.
• Dostatek odpočinku – výkon je důležitý, ale s rozumem, nejsme korporát. Na odpočinek 

budeš mít kromě volných víkendů i 5 týdnů placené dovolené.
• Firemní akce – umíme odpočívat i aktivně. Na zahradě vedle firmy, na výjezdních firemních 

akcích, na horách, …
• Zaměstnanecké benefity – multisport kartu nečekej, ale z nabídky našich zaměstnanec-

kých výhod si vybere každý. 

Přidáš se do našeho týmu?  

Pokud se na to cítíš, pošli něco o sobě Janě Řepíkové na adresu jana.repikova@abel.cz, 

ABEL je český výrobce tonerů do tiskáren a spolehlivý partner firem všech
velikostí v nekonečné péči o kancelářský tisk. Do našeho týmu hledáme šikovného 

kolegu/yni na pozici: 

Co očekáváme?

• Mezi lidmi jsi jako ryba ve vodě a komunikace s nimi je pro tebe radost.
• Jsi týmový hráč, za své kolegy a tým se umíš „poprat“. 
• Vedení lidí není sranda, ale ty se nezalekneš.
• Zkušenosti s logistickými procesy budou výhodou.
• Nápady a nové návrhy na vylepšení pracovních procesů a systému práce sypeš z rukávu.
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ideálně do 15. 6. 2021. Ozveme se s pozváním k osobnímu pohovoru. A pokud nastane 
ta správná vzájemná konstelace, rádi tě uvítáme v našem kolektivu. 


