
Primitor- distribuitor marfă (f/m)
Normă întreagă cu activitate într-un singur schimb

Noul dumneavoastră loc de muncă

• Efectuarea intrarilor/iesirilor scriptice/fizice de marfuri

• Verificare intrarii de marfa – receptia calitativa si cantitativa;

• Controlul final al textilelor provenite de la spalatorie;

• Mariri de stoc si micsorari de stoc implicit inregistrarea in softul ERP; 

• Pregatirea comenzilor si controlul marfii destinate expedieri;

• Verificarea zilnica a restantelor depozit si lucrarea comenzilor in functie de marfa primita in depozit;

• Pastrarea curateniei si a ordinii in depozit;

• Aplicarea emblem

Profilul dumneavoastră

• Manifestaţi flexibilitate faţă de modificarea programului de lucru

• Cunoştinţe medii de operare pe calculator

• Vă face plăcere să lucraţi alături de alţi oameni

• Experienţă anterioară într-un depozit 

• Daţi dovadă de angajament şi responsabilitate

Oferim

• O instruire de calitate

• Un loc de muncă sigur într-o companie de familie de succes din Austria

• Primă Crăciun şi Paşte

• Bonuri de masă: 20 lei / zi lucrătoare

• Condiţii de muncă la standarde occidentale

• Beneficii: 

✓ uniforme de lucru date de către companie şi spălate de către companie

✓ vestiar cu duşuri

✓ sală de mese utilată

✓ 1 zi de fructe  /săptămâna 

Sprijiniţi chiar de acum echipa noastră din Str. Petre P. Carp nr.17, Oradea.

Doriţi să depuneţi candidatura pentru acest loc de muncă? În acest caz, vă rugăm să ne contactaţi

telefonic la numărul de telefon 0752-210828.

Vă aşteptăm cu bucurie alături de noi!
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Veniţi la numărul #1

în domeniul serviciilor de spălare

articole textile în domeniul sanitar,

activitatea hotelieră şi restaurante, 

uniforme de lucru şi carpete lavabile!

Grupul Salesianer Miettex este o companie austriacă de familie, care a fost înfiinţată în urmă cu peste

100 de ani. Spălăm şi închiriem lenjerie şi articole vestimentare la nivelul maxim de calitate şi oferim

servicii extinse în acest domeniu. Sustenabilitatea, igiena şi sănătatea sunt foarte importante pentru noi.

Dezvoltăm permanent produse noi şi suntem liderul puternic de piaţă în Austria şi Europa Centrală, de

Sud şi Est.

SALESIANER MIETTEX SRL

Str. Petre P. Carp nr.17,

410605 Oradea salesianer.ro

CĂUTĂM ANGAJAŢI 
DE ÎNCREDERE  !


