
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Vyhovuje Vám práce ve skladu? 

Hledáte stabilního, spolehlivého zaměstnavatele? 
Cítíte se lépe v menším kolektivu? 
Chcete mít volné víkendy a svátky? 

 
 
 

Tak nám dejte vědět, protože společnost Mapei, spol. s r.o.,  
dodavatel největšího portfolia stavební chemie, 

 rozšiřuje tým a hledá kolegu na pozici 
 

SKLADNÍK 

 

Zaujmete nás, když: 

• chcete opravdu pracovat a je pro Vás samozřejmé chodit do práce včas 
• zodpovědně plníte úkoly a máte zájem o potřeby zákazníků 
• jste manuálně zručný 
• máte dobrý zdravotní stav a fyzičku (při zvedání těžkých břemen) 

 

V pracovní době budete provádět: 

• fyzický příjem zboží (vykládka kamionů) 
• zakládání přijatého zboží na příslušná paletová místa 
• lepení etiket na obaly 
• vychystávání zboží dle objednávek zákazníků a jeho nakládku  
• provádění fyzických inventur 
• údržbu skladu a péči o manipulační techniku 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme Vám: 

• směny po - pá (3x ranní 6:30 – 15:00, 2x odpolední 10:00 – 18:00) 
• pracoviště v Říčanech - Jažlovicích 
• práci zatím na dobu určitou, po úspěšném zapracování na dobu neurčitou 
• nástup dle dohody, co nejdříve 

• zázemí a stabilitu nadnárodní společnosti 
• příjemné, čisté pracovní prostředí s dobrým technologickým zázemím 
• stravenkový paušál, až 25 dnů dovolené, výhodnou pojistku na škodu způsobenou 

zaměstnavateli, možnost studia AJ, kávu na pracovišti zdarma, slevy na Mapei produkty, 
příspěvek na sportovní a relaxační aktivity – karta Multisport, příspěvek na dopravu a volný čas, 
výhodný tarif na volání a internet na soukr. číslo 

• práci v menším příjemném kolektivu, který funguje na důvěře a spolupráci 

 

 

Kontakt pro zájemce: 

Prosíme zájemce o pozici, aby si na našich webových stránkách www.mapei.cz v sekci Přidej se 

k nám  stáhli dotazník a vyplněný odeslali co nejdříve e-mailem na cihalova@mapei.cz. Případně 

pošlete své CV s požadovanými informacemi.  

K CV či vyplněnému formuláři je nutné připojit vyplněný souhlas se zpracováním osobních 

údajů, který je dostupný také na www.mapei.cz v sekci Přidej se k nám. 

Určitě to neodkládejte, jelikož výběrové řízení bude ukončeno, jakmile najdeme vhodného 

kandidáta. 

Všem předem děkujeme! 

Případné dotazy zodpoví Petra Číhalová 734 395 510. 

 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do 

společnosti Mapei spol. s r.o. dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.  

 

 

http://www.mapei.cz/
https://www.mapei.com/cz/cs/pridej-se-k-nam
https://www.mapei.com/cz/cs/pridej-se-k-nam
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider38/kariera-obchod-a-marketing/mapei-uchazec-2011-11-formular-1a.pdf?sfvrsn=54ae7b7a_4
mailto:cihalova@mapei.cz
https://www.mapei.com/cz/cs/pridej-se-k-nam

