
Piacvezető munkaruházati és
munkavédelmi termékeket forgalmazó

cégünk 
dinamikusan fejlődő csapatába keresünk

RAKTÁROS, KOMISSIÓZÓ
MUNKATÁRS 

pozícióra kollégát.
 

Egymást keressük, ha:
- hosszútávra tervezel

- érdi telephely számodra kényelmesen,  
időben és távban jól megközelíthető

- fontos számodra a kiszámíthatóság 
és tervezhetőség

- stabilitást és megbízhatóságot keresed
- szeretsz raktárban dolgozni

- targonca gépek használata a kisujjadban van, vagy
nyitott vagy arra, hogy jövőben használd 

(ha nincs még jogosítványod 
természetesen sikeres vizsgaletétel után)

- fontos számodra, hogy értékként tekintenek Rád
- minőségi szakmai vezetésre vágysz

- motivál ha a fix fizetésed mellett teljesítményed
alapján is anyagi megbecsülést kapsz

- fontos számodra, hogy rendszeres visszajelzést
kapsz teljesítményedről

 
 
 

Miért éri meg nálunk dolgozni:
 

Nemzetközi háttér, piacvezető cég
Stabil alapokkal és jövőképpel rendelkező vállalat,

2021-ben Felelős Munkáltató minősítéssel
Magas, minőségű munkaeszközök

Szezonális munkaruhát biztosítása
20 fős raktári csapat lendületes, megbecsült tagja

lehetsz
Támogató csapat és együttműködő vezető
Hosszútávú, biztos munkahely, barátságos

munkakörnyezet
Változatos, kihívásokkal teli munka, szakmai

fejlődési lehetőség
Cafeteria csomag (SZÉP kártya, magánorvosi

ellátást nyújtó egészségbiztosítás, munkábajárási
támogatás)

Negyedéves bónusz rendszer
Targonca jogosítvány megszerzésének időbeli

támogatása

Munkavégzés helye:
Érd, 2030 Sas utca 6.

 
Munkaidő:

Napi 8 órás, egy műszakos
hétfőtől péntekig, 8-16:30-ig.

Mi történik azután, hogy elküldted az önéletrajzodat:
- Írásban értesítünk, hogy megkaptuk a

jelentkezésedet
- Ha az önéletrajzodban megvannak az elvárt

tapasztalatok, akkor a megadott telefonszámon
felvesszük a kapcsolatot veled (kérlek olyan számot

adjál meg, amin valóban elérhető vagy és várd
hívásunkat)

- A telefonos előszűrés során a kölcsönös jövőkép
egyezik, úgy személyes interjú keretében

személyesen be tudsz mutatkozni
- Ha céljaink és elvárásaink közösek, akkor egy
próbanap keretében ismerheted meg a leendő
munkahelyed és bemutathatod lendületedet és

munkádhoz való hozzáállásodat
- Referencia személy megadásával segíted

számunkra a kiválasztási folyamatot
- A felvétel záró lépése, hogy munkaszerződést

kötünk és megkapod részletes munkaköri leírásodat.

Az új munkatárs feladatai: 
 

Összekészítő lista alapján áru kiszedés
 Leltárban való részvétel

 Kapcsolattartás a raktárvezetővel
 Komissiózó tárhely feltöltése

Munkaterület rendben, tisztán tartása, 
 Raktáron belüli anyagmozgatás

 
 

Ahogy leendő munkatársunkat elképzeljük:
 

Min. szakiskolai végzettség
Gyors, precíz, megbízható munkavégzés

Monotonitás tűrés
Együttműködőkészség

Felelősségtudat
 
 

Előny:
 

Targoncás jogosítvány
PDA ismerete

Raktárosi/komissiózó munkakörben szerzett
tapasztalat

Alakítsd Te a karriered és tedd meg a siker felé az első lépést! 
Küldd el önéletrajzodat a 

kovacs.zsuzsanna@ganteline.hu 
címre, fizetési igény megjelöléssel!


