
Logistik distribúcie

Miesto práce: MAEI SK, s.r.o., Nádražná 39,Ivanka pri Dunaji
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Plat: 1100 - 1400 € brutto 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Odpisovanie pigmentov na základe informácie od operátora miešacieho zariadenia
• Obj. Servis preprava
• Evidencia a archivácia hlásenia o nezhodnom produkte
• Presun poškodeného produktu a produktu po spotrebe z hlavného skladu do karanténneho skladu / o opačný presun 

predaj tovaru z karanténny
• Odpis poškodeného produktu a produktov po spotrebe
• Denné hlásenia „shipped per day“ pre materskú spoločnosť a pre MAPEI SK
• Vytvorenie záznamu aktivít pracovníkov skladu na základe podkladov od vedúceho skladu
• Denné zasielanie zvozových súpisiek špeditérom prostredníctvom ich informačného systému. Zoznam objednávok, ktoré 

boli nahraté do systému do 11:00 hod; Vystavenie obj.
• Vytlačenie špedičných štítkov na základe zvozových súpisiek a odovzdanie ich kontrolórovi; 
• Príprava a tlačenie slovenskej etikety
• Skenovanie a archivácia dokumentov – označenie zakladačov a archívnych škatúľ štítkami
• Evidencia paletového konta, strečové fólie – ich likvidácia, Zebra štítky, mat. na označenie obalov
• Vykonávanie štvrťročnej inventúry
• Kontrola a matching došlých faktúr Špedície rozvoz
• Podklady pre štatistiky
• Vyberá vhodného dodávateľa služby (prepravcu)
• Objednávanie vhodného dodávateľa služby (prepravcu)
• Odovzdanie úplných podkladov k fakturácii
• Evidencia zrezania odberateľských objednávok
• Ochranu informácií, služobného a hospodárskeho tajomstva
• Práca v MAPEI Software

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: 
Stredoškolské s maturitou
Počítačové znalosti – používateľ:
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – základy
Microsoft PowerPoint – základy
Microsoft Word - základy
Jazykové znalosti – anglický jazyk – mierne pokročilý
Počet rokov praxe – 1 rok na podobnej pozícii
Osobnostné predpoklady a zručnosti – dobré komunikačné, organizačné a plánovacie schopnosti, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, kreativita, iniciatívnosť.

Ponúkame:
• Stabilitu nadnárodnej spoločnosti
• Motivujúce platové podmienky
• Doplnkové dôchodkové sporenie
• Mobilný telefón
• Dodatková dovolenka
• Zamestnanecká zľava
• Stravné lístky 
• Nápoje zadarmo (káva, čaj, minerálky...)
• Teambuildingové akcie

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Jana Velčická
Tel.: +421 918 674 666
E-mail: velcicka@mapei.sk


