Stanowisko: magazynier w sklepie instalacyjnym
Miejsce pracy: KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, Warszawa

Opis stanowiska pracy:
• magazynier
• kompletacja dostaw
• prace rozładunkowe i załadunkowe
• przyjmowanie dostaw
• obsługa klienta

Wymagania:
• mile widziana znajomość branży instalacyjnej
• podstawowa znajomość dokumentów handlowych i magazynowych
• wykształcenie średnie
• uczciwość, pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: na okres próbny
Min. doświadczenie: 1 rok
Min. wykształcenie: średnie zawodowe
Przedział wynagrodzenia: 2.300,00 zł - 2.700,00 zł / miesięcznie (brutto)
Premie, dodatki: wewnętrzne ISO, współfinansowanie pakietu medycznego MEDICOVER i karty benefit
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NIP: 844-18-09-717, REGON: 790315559
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XIII Gospodarczy KRS
pod numerem 0000106056
Wysokość kapitału zakładowego:
3 500 000,00 zł

Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny*
• kopia świadectwa ukończonej szkoły. Przedmiotowy dokument będzie wymagany w przypadku
zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną
*Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r.poz. 922)”.
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest KIM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Bartyckiej 114. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji
przez spółkę.
Podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do tych danych oraz ich
poprawiania/aktualizowania. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: kadry@kim24.pl
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