BORNE FURNITURE Sp. z o.o to nowoczesna, innowacyjna , która specjalizuje się w wielkoseryjnej produkcji
elementów meblowych dla sieci sklepów Ikea. To dwa zakłady produkcyjne w Gorzowie Wlkp. i Barlinku. Dobry
pracodawca, który obecnie zatrudnia 650 pracowników.
W związku z rozwojem Magazynu Surowców, Borne Furniture
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Operator wózka widłowego
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należało:






Wykonywanie prac magazynowych: sortowanie i składowanie
Wykonywanie zadań transportowych: załadunek i rozładunek półproduktów
Obsługa wózka widłowego do transportu towarów w obrębie magazynu
Kontrola ilościowa i jakościowa towarów
Utrzymywanie czystości i porządku w magazynie oraz dbałość o czystość środków transportu

Od kandydatów oczekujemy:









Wykształcenia - mile widziane średnie
Doświadczenia na podobnym stanowisku
Uprawnień do obsługi wózka widłowego - UDT
Pracy w systemie III-zmianowym
Mile widziana znajomość obsługi systemów magazynowych np. SAP
Samodzielności, dokładności i rzetelności w wykonywaniu zadań
Doskonałej organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole
Odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu

Kandydatom oferujemy:






Stabilną pracę w firmie rodzinnej o ugruntowanej pozycji na rynku
Prywatną opiekę medyczną, umowę o pracę na czas nieokreślony, grupowe ubezpieczenie na życie
Możliwość rozwoju w nowoczesnej organizacji
Życzliwą atmosferę pracy w gronie współpracowników
Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@borne-furniture.com lub adres firmy: Dział HR, Borne
Furniture Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: "Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Borne Furniture Sp. o.o. w zakresie
niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji. Niniejsza zgoda jest ważna do czasu jej odwołania". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

