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Referent/ka materiálně technického zásobování
Firma A.R. Technik spol. s r.o., Žleby 625, 763 02 Zlín hledá pracovníka/ci na pozici
Referenta/ky materiálně technického zásobování.
Představení společnosti:
Společnost A.R. Technik navrhuje a realizuje systémy procesní automatizace pro
farmaceutické, chemické, zdravotnické, environmentální, energetické a automotive
technologie, vč. návrhu a dodávek speciálních technologických zařízení (chladicí stanice,
vakuové stanice, CIP stanice, apod.) podle konceptu digitalizace výroby INDUSTRY 4.0.
Vaší náplní práce bude:
















vystavovaní objednávek z modulu skladové evidence podle podkladů od projekce
technická, cenová a termínová kontrola potvrzených objednávek
vystavování příjemek, technická a cenová kontrola přijímaného zboží, naskladnění
označení zboží dle projektové dokumentace
vystavování výdejek na zakázku, vyskladnění, balení a expedice
kontrola a příjem nespotřebovaného materiálu na sklad
vyřizování reklamací
evidence dokladů ke zboží, členění do svazků dle projektu (elektronicky i papírově), číslování
dokumentace atd.
evidence a zakládání projektů a dokladů do zákaznické databáze

evidence pracovního nářadí a ochranných pomůcek
plánování a evidence pracovní doby elektromontérů
vedení jednoduchých zakázek (zboží a odpracované elektromontážní hodiny) a tvorba
podkladu pro fakturaci
vyřizování dokladů pro zahraniční práce (pozvání a víza do Ruska, formuláře pro práce v EU)
vyřizování logistiky - přeprava zboží do celního skladu, letenky do zahraničí

Požadavky:







minimálně maturita v technickém oboru
znalost MS Office
čtení projektové dokumentace elektro - automatizace (snímače, pohony, kabely,
jištění, ovládání apod.)
řidičský průkaz sk. B
manuální zručnost - balení, expedice
pečlivost, ochota vzdělávat se (cizí jazyky, vedení zakázek, zákaznická podpora apod.)
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Nabízíme:







práce na HPP, plný úvazek
odpovídající mzdové ohodnocení
osobní odměny dle pracovní výkonnosti
příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké benefity
zázemí úspěšně rozvíjející se společnosti na tuzemském i zahraničním trhu

Benefity:








vyškolení zkušeným pracovníkem
možnost profesního růstu
profesní a jazykové vzdělávání
příspěvky na stravování
příspěvky na PP a ŽKP
služební vozidlo, mobil
dobrý kolektiv a příjemné pracovní prostředí

Další informace:
Nástup dle domluvy.
Jestliže Vás zaujala nabízená pracovní pozice, zašlete prosím svůj profesní životopis v ČJ
(AJ) na e-mail: milena.vrskova@artechnik.cz, tel. 777 636 930.
Děkujeme
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