PEKOM d.o.o.
DIREKTOR
Krapina, 07.11.2018.

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu, članka 2. i 3. Ugovora o
radu direktora. Direktor društva PEKOM d.o.o. Krapina, Ivana Rendića 13,
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto – skladištar gotovih proizvoda
Objavljuje se poziv za prijam za radno mjesto
- SKLADIŠTAR GOTOVIH PROIZVODA (m/ž) - jedan izvršitelj na
neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca
Uvjeti natječaja:
-

III. ili IV. stupanj stručne spreme
najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim
poslovima
radne, stručne i organizacijske sposobnosti
sklonost timskom radu
poznavanje rada na računalu

Opis poslova:
-

rad u dnevnoj i noćnoj smjeni, te vikendom i blagdanom
prima gotove proizvode od voditelja smjene i vodi svu potrebnu
dokumentaciju o prijemu i izdavanju gotovih proizvoda
vodi brigu o kvalitetnom slaganju robe u ambalažu
odgovoran je za zaprimljene količine gotovih proizvoda
vodi evidencije o dnevnim ulazima, izlazima te stanju zaliha
gotovih proizvoda
brine o opskrbljenosti skladišta potrebnim sredstvima za
uskladištenje, mjerenje i manipulaciju gotovim proizvodima
brine za red i čistoću skladišta
sastavlja dnevne, dekadne i mjesečne izvještaje prema
zahtjevima tehnologa operatera
izrađuje dnevni izvještaj o proizvodnji svih proizvoda
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis i zamolbu s posebnim osvrtom na radno iskustvo na
odgovarajućim poslovima
- presliku dokumenta o završenom obrazovanju

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se
mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja na web
stranicama društva.
Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na
adresu: PEKOM d.o.o., Ivana Rendića 13, 49000 Krapina ili na e-mail:
info@pekom.hr.
Stručna iskustva kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim natječajem
utvrđivat će se provjerom kroz odgovarajući prosudbeni razgovor.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pravodobno
obaviješteni o danu testiranja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Broj:189/2018
U Krapini, dana 07. studenog 2018. godine
DIREKTOR
Ivica Hršak, oec.

