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Otevřená pracovní pozice 

  

SAMOSTATNÝ SKLADNÍK 
ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Typ úvazku: plný úvazek / dohoda příp. živnost / Možnost dohody flexibilnějšího 

pracovního času nebo snížení pracovního úvazku dle sezónnosti bez změny finančního 

ohodnocení. 

Nástupní termín: ASAP, ideálně od 15.1. nebo 1.2.2020 
Platové podmínky: fixní složka platu /28.000 Kč/ 

Místo výkonu: Praha - Radotín 

 

KOHO HLEDÁME?  

Hledáme zodpovědného člena týmu na plný úvazek, který se bude starat o náš mini sklad 

odpadních nádob a příslušenství v Praze. Skladník je "samostatnou jednotkou", která se 

stará o to, aby ve skladu vše "klapalo". Musí mít pořádek a přehled ve skladu, vést si 

evidenci produktů, poznat je a připravovat (kompletovat je) před odesláním. Zásobování 

skladu i zabezpečování přepravy určuje centrální oddělení logistiky. Náš skladník, je 

"realizátor" všeho potřebného k tomu, aby byly naši zákazníci spokojeni, dostali správný 

zboží ve správném case a v správné kvalitě. 

Jedná se o příležitostně manuální práci (jako v každém jiném skladu - především pomoc 

při nakládce a vykládce zboží). Proto hledáme fyzicky zdatnější osobu. Náš skladník 

nepracuje s vysokozdvižným vozíkem. Má k dispozici samostatnou vyhřívanou kancelář v 

obytném modulu s připojením na Internet, počítač a k dispozici mobilní telefon. Vše 

potřebné k výkonu práce samozřejmě zajistit. 
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CO BUDE NÁPLNÍ TVÉ PRÁCE? 

 

 Naskladňování a vyskladňování zboží dle požadavku oddělení logistiky (včetně 

zajišťování podpůrných činností (např. objednání vysokozdvižného vozíku, 

kompletování zboží sestávajícího z více částí a pod.), 

 znalost skladovaných produktů + znalost návodů k použití a kompletování 

(plastové odpadové nádoby), 

 vedení skladové evidence (v Excelu), pravidelné kontrolování skladových zásob 

(inventura), 

 zajišťování pořádku a správného označení zboží ve skladu, 

 zajišťování základního chodu vlastní kanceláře ve skladu (úklid, běžná údržba), 

 pravidelná komunikace s oddělením logistiky, 

 plánování osobních odběrů a komunikace se zákazníky, 

 zodpovědnost za tvorbu pravidelných reportů, 

 jiné činnosti, které bude vyžadovat práce samostatného skladníka.Ekonomické 

řízení efektivity dodavatelského řetězce. 
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CO JSME SI PRO TEBE PŘIPRAVILI?  

 Mobilní telefon s neomezeným EU paušálem. 

 Flexibilní pracovní doba. 

 Volno při narození dítěte (5 pracovních dní). 

 "Sick days". 

 Placené volno po dobu povánočního období a Silvestra. 

 JRK Prázdniny – pokud zaměstnanec po vyčerpaní zákonného nároku na dovolenku 

potřebuje další volno, může využít neomezené placené volno. Stačí, pokud mu to 

schválil přímý nadřízený. 

 Přednost při odprodeji firemního majetku. 

 Zvýhodněné ceny firemních výrobků. 

 

 

S KÝM BUDEŠ PRIMÁRNĚ SPOLUPRACOVAT? 

Tvůj nadřízený bude Lukáš – dbá na to, aby do každé samosprávy kdekoliv v Čechách 

nebo na Slovensku přišly všechny produkty včas a tak, jak si je naši zákazníci objednali, 

má profesionální přístup, pozitivní vztah k životnímu prostředí a má velkou vášeň pro 

oblast logistiky. Lukáš tě bude také zaškolovat v prvních týdnech.  
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 JAK SE MŮŽEŠ STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU: 

1. KROK: Ještě dnes nám e-mailem na jobs@meneodpadu.cz pošli svůj životopis. 

Uzávěrka přijímání CVs: 15. 1. 2020 

2. KROK: Po zhodnocení doručených CV oslovíme vybrané uchazeče a pozveme je na 

pohovor. 

V případě, že se vzájemně potkají naše očekávání, stáváš se součástí mise "Pro méně 

odpadu".  

 

 

 

TĚŠÍME SE NA TEBE! 
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