Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

hledá pracovníka na pozici SKLADNÍK
Jaká práce Vás čeká:
- příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů
- ukládání, kontrola a skladování zboží
- vyskladnění, expedice zboží
- vedení předepsané evidence a provádění inventur
- zpracování a vedení objednávek v účetním systému
- nakládání s odpadem a zajištění úklidu skladovacích prostor
- dopravní úkoly spojené se zásobováním zbožím a materiálem
- operativní plnění úkolů
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
- min. střední vzdělání s výučním listem
- řidičské oprávnění skup. B
- znalost PC
- komunikační dovednosti
- samostatnost, pečlivost, spolehlivost
- bezúhonnost, výpis z rejstříku trestů
- vhodné i pro důchodce
Co Vám můžeme nabídnout:
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
- zkrácený pracovní úvazek 30 hodin týdně
- hrubý plat 18 000 tisíc
- zajímavou práci v příjemném prostředí na Praze 6
- 5 týdnů dovolené plus 5 „sick days“ ročně
- dotované stravování v areálové jídelně
- příspěvek na penzijní či životní pojištění nebo benefity
- příspěvek na hromadné pobyty dětí
- jazykové kurzy
Životopis zasílejte elektronicky pod názvem „Skladník" na adresu krizova@icpf.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek je 15.3.2020
Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za
účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto
zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po
dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní
údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme,
že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii)
na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi)
vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

