NOVATEK Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,
jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie.
Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. gospodarki magazynowej
Miejsce pracy: Wola Żydowska (gm. Kije, woj. świętokrzyskie)

Do Twoich zadań będzie należeć:














Przyjmowanie na stan magazynowy towaru z produkcji;
Przyjmowanie i wydawanie towaru do/z magazynu na podstawie dokonanego odbioru/przyjęcia ilościowego;
Rejestrowanie i dokumentowanie ewentualnych niezgodności;
Przygotowywanie dokumentów przyjęcia i wydania towaru;
Wydawanie z magazynu towaru na podstawie zamówień i dyspozycji;
Współpraca z innymi Działami w firmie w zakresie planowania produkcji, organizacji przyjęć i wydań towaru;
Nadzór oraz raportowanie o wszystkich przypadkach reklamacji jakościowo-ilościowych produktu;.
Terminowe przekazywanie dokumentów obrotu materiałowego do działu obsługi klienta i centrali firmy;
Wprowadzanie na bieżąco operacji magazynowych do systemów i raportów;
Uczestniczenie w regularnych inwentaryzacjach towarów i opakowań, identyfikacja i wyjaśnianie ewentualnych nadwyżek/niedoborów;
Utrzymywanie porządku w przechowywaniu dokumentów obrotu materiałowego;
Kontrolowanie utrzymania porządku i czystości na placach magazynowych.

Od kandydatów oczekujemy:








Minimum 2 lat stażu pracy na podobnym stanowisku lub na terminalu LPG;
Bardzo dobrej praktycznej znajomości programu MS Excel;
Znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office na poziomie średniozaawansowanym;
Minimum wykształcenia średniego;
Umiejętności analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy;
Samodzielności, odpowiedzialności i dokładności w wykonywaniu zadań.

Naszym pracownikom oferujemy:





Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat;
Atrakcyjny system premiowy;
Szeroki pakiet benefitów, m. in. pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport, kartę lunchową, pracowniczy program emerytalny, pakiet świadczeń socjalnych, w tym
dofinansowanie do różnych form wypoczynku dla pracownika i jego rodziny.

Jeżeli jesteś osobą sumienną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem kliknij Aplikuj.
Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim
Administratorem danych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody
także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

