CP Trade Łódź jest Spółką Grupy Handlowej CP Trade. Jesteśmy uznanym polskim dostawcą urządzeń
i rozwiązań do przemysłu. Tworzymy grupę handlową z polskim kapitałem. Działamy w zakresie
automatyki przemysłowej i procesowej, elektrotechniki i energetyki, armatury przemysłowej
i napędów, pneumatyki i hydrauliki siłowej.

Pracownik magazynowo-biurowy
Miejsce pracy: Ząbki koło Warszawy

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: wsparcie działu sprzedaży w codziennych
czynnościach, przygotowanie/kompletacja towarów do wysyłki, przyjmowanie i wydawanie towarów,
dostarczanie towarów do klientów, prowadzenie dokumentacji dot. zamówień i procesu sprzedaży,
przygotowywanie zapytań i ofert.
Wymagania:

•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie, mile widziane techniczne;
Prawo jazdy kat. B;
Mile widziana podstawowa znajomości procesów logistycznych oraz zasad gospodarki
magazynowej/doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku;
Umiejętność szybkiego uczenia się, zaangażowanie, zaradność, chęć do pracy,
Dobra znajomość pakietu MS Office;
Umiejętność pracy w zespole;
Komunikatywność;

Dodatkowym atutem będzie znajomość programu ENOVA lub innego programu księgowohandlowego.
W zamian za zaangażowanie oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
Atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie podstawowe plus przejrzysty system premiowy.
Dodatkowe benefity np. karta Multistport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna;
Pracę w młodym, ambitnym zespole, dynamicznie rozwijającej się firmy;
Kompleksowe przygotowanie do Pracy na proponowanym stanowisku;
Możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@cptrade.pl W
tytule w e-maila prosimy zamieścić: Pracownik magazynowo-biurowy
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

