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/kolegyni na pozici:

Expedient
Co bude tvou náplní práce?
•
•
•
•
•
•

Čeká tě práce se sklady - příjem, evidence a výdej zboží.
Rozvoz zboží dodávkou mezi jednotlivými sklady v Česku i na Slovensku.
Převezmeš zodpovědnost za sklady, pravidelné kontroly jednotlivých položek skladů
a také inventury těchto skladů.
Práce v interním informačním systému, implementace čárových kódů.
Komunikace s kolegy napříč společností.
Jednou za měsíc si spolu sedneme a vyhodnotíme plnění stanovených úkolů.

Co nabízíme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smysluplnou práci ve stabilní české firmě. Jsme tu přes 30 let a máme v plánu na trhu
ještě pobýt.
Prostor pro dobré nápady a následně příležitost je realizovat.
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 měsíční a roční prémie či mimořádnou odměnu.
13. a 14. plat navíc - další finance se vždycky hodí. Počítáme s odměnou na dovolenou
i na Vánoce. Po určité době odměna dosahuje opravdu až výše měsíční mzdy.
Osobní rozvoj – neustrneš na jednom místě. Pokud pro tvou práci budeš potřebovat školení, 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 zaměstnaneckých výhod si vybere každý.

Co očekáváme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Středoškolské vzdělání nebo odborné vyučení.
Řidičské oprávnění sk. B, (sk. C je výhodou).
Schopnost pracovat s elektrickým vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem.
Znalost práce na PC (Windows, Microsoft Office), znalost práce s WMS výhodou.
Fyzickou zdatnost.
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“.
Zkušenosti s logistickými procesy budou výhodou.
Nápady a nové návrhy na vylepšení pracovních procesů a systému práce.

Přidáš se do našeho týmu?
Pokud se na to cítíš, pošli něco o sobě Janě Řepíkové na adresu jana.repikova@abel.cz,
ideálně do 15. 7. 2022. Ozveme se s pozváním k osobnímu pohovoru. A pokud nastane
ta správná vzájemná konstelace, rádi tě uvítáme v našem kolektivu.

ABEL-COMPUTER S.R.O., OBLOUKOVÁ 1, 746 01, OPAVA, ČR
+420 553 630 630, WWW.ABEL.CZ, ABEL@ABEL.CZ

