
Operator depozit cu autorizatie ISCIR

あなたの仕事内容
Preia de pe raft produsele finite, cu ajutorul scannerului

Incarca-descarca materia prima, materilele ,produse finite etc.

Verifica prin sondaj, daca este posibil, daca ceea ce preia de pe raft
corespunde cu ceea ce trebuie sa pregateasca.
Pregateste marfa pentru livrare conform instructiunilor de lucru (
foloseste ambalajul corespuinzator, eticheteaza marfa, leaga coletele,
grupeaza marfa pe destinatii)

Alimenteaza depozitul cu ambalajele suplimentare necesare pregatirii
livrarilor.

Participa activ la inventarele periodice

Efectueaza orice alta sarcina trasata de seful direct

 Preia marfa din zona de la over si o depoziteaza la raft in depozit

Participa activ la intretinere curateniei in aria depozitelor si a locului de
depozitare a ambalajelor.

Respecta programul de lucru stabilit

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si ale
Contractului Colectiv de Munca

Respecta procedurile de calitate din sistemul de Management al Calitatii
precum si procedurile si regulile concernului

Respecta instructiunile de Protectia Muncii, Protectia impotriva
incendiilor si protectia mediului.

 

あなたのプロフィール
Permis de lucru cu motostivuitorul/ISCIR

オファー
Oferim:

- Salariu de baza
- Salariul al 13-lea – plătit 1 dată/ an, în luna decembrie, proporțional cu
perioada lucrată în companie;
- Tichete de masă cu valoarea de 30 lei/ tichet;
- Asigurare privată de sănătate;
- Bonus recomandare - dacă angajăm persoane recomandate de către
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dvs, primiți o anumită sumă de bani în funcție de post;
- Prime pentru idei de îmbunătățire – în funcție de ideea propusă, veți fi
răsplătit cu un anumit bonus;
- Zile libere extra în conformitate cu procedurile interne – dacă au loc
anumite evenimente fericite (căsătorie, naștere copil) sau mai puțin
fericite (deces) în viața dvs;
- Reduceri la diverși parteneri – 7card, anvelope, restaurante, grădiniție
ș.a.
- Transport asigurat din orașul Timișoara;

Vrei să conduci alături de Continental? Fă primul pas: aplică online!

会社概要
Continental develops pioneering technologies and services for
sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded
in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and
affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In
2021, Continental generated sales of €33.8 billion and currently
employs more than 190,000 people in 58 countries and markets. On
October 8, 2021, the company celebrated its 150th anniversary.

The ContiTech group sector develops and manufactures, for example,
cross-material, environmentally friendly and intelligent products and
systems for the automotive industry, railway engineering, mining,
agriculture and other key industries. Guided by the vision of “smart and
sustainable solutions beyond rubber,” the group sector draws on its
long-standing knowledge of the industry and materials to open up new
business opportunities by combining various materials with electronic
components and individual services. 


