Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:
»SKLADIŠČNIK« (M/Ž) – 1 izvrševalec
za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2022, s 3-mesečnim poskusnim delom.
Si želite novih izzivov, dinamičnega dela, obogatiti svoje delovne izkušnje in pridobiti nova znanja,
vam je pomembno dobro sodelovanje? Vas zanima delo v skladišču?
Če ste strokovni, zanesljivi, zmožni samostojnega izvajanja opravil in sposobni samostojnega
odločanja, potem je priložnosti pravšnja za vas.
Pridružite se timu v dinamičnem okolju lokalno prisotnega podjetja, ki zagotavlja strokovne
storitve in na območju Maribora ter okolice skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb in s tem
kakovost življenja prebivalcev. Želimo si sodelavca, ki se bo z navdušenjem in s pripravljenostjo
hitro vključil v našo sredino.

Naloge:
•

prevzemanje, skladiščenje, opremljanje in izdajanje blaga;

•

opravljanje stalne inventure v skladišču;

•
•
•

kontroliranje kakovosti in kvantitete dela v skladu z normativi in drugimi predpisi;
izvajanje vseh administrativnih del s področja dela;

sodelovanje pri pripravi poročil s področja dela in nudenje podpore komerciali pri pripravi
planov in analiz;

•

opravljanje drugih del, vezanih na proces dela v skladu s strokovno izobrazbo in
usposobljenostjo;

•

opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oziroma po pooblastilu ali sklepu direktorja.

Pričakujemo:
•
•
•
•

srednjo strokovno ali srednjo poklicno izobrazbo;

najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih;
opravljen vozniški izpit kategorije B;

osnovno poznavanje dela z računalnikom.

V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem okolju in se
dobro znajdete tako pri individualnem kot timskem delu. Želimo si samostojnega,
usposobljenega, natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v razmišljanju.
Nudimo:
•
•

dinamično delo, polno izzivov;
urejene delovne razmere.

Na objavljeno prosto delovno mesto se lahko prijavite do 28. 6. 2022.

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane
na pošti, in sicer na naslov Nigrad d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, ali preko
elektronske pošte na naslov zaposlitev@jhmb.si. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj.

