
Lokalizacja : Legnica
Praca lekka, ok. 12 h w miesiącu
Elastyczny czas pracy
Wynagrodzenie: 216 zł netto/msc
      praca@helpomat.pl z dopiskiem
"Rekrutacja Legnica"

Legnica

Przełam tabu, spełnij potrzeby kobiet. 
Podpaski i tampony zawsze pod ręką dla pracowniczek i klientek z Twoją pomocą!

Lokalizacja: Legnica
                                                                                              
Do obowiązków należy przygotowanie produktów w domu, uzupełnienie 3 automatów, w dwóch
sąsiadujących lokalizacjach, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych u naszego klienta.
Wizyty doładowujące odbywają się 4 razy w miesiącu. Do zadań należy również wypełnienie raportu
przy pomocy aplikacji. Produkty na zapas są przechowywane w domu pracownika. 

Szukamy osoby dokładnej, odpowiedzialnej i zaradnej, która nie boi się również prostych
czynności technicznych, w wypadku gdyby w automacie trzeba było coś odblokować lub
przykręcić śrubkę.
Samochód nie jest konieczny, ale pewnie ułatwi logistycznie przenoszenie produktów. Niemniej są
one lekkie, więc można je przenieść w torbie.
Doświadczenie nie jest wymagane. Rozpoczęcie pracy poprzedza wstępne szkolenie.

Nasza oferta:
Umowa zlecenie
• Wynagrodzenie : 216,00 zł netto miesięcznie
• Elastyczne godziny pracy
• Szansa na rozwój współpracy o kolejne lokalizacje. 
• Możliwość awansu zawodowego w strukturach firmy
• Współpracę z ambitnym zespołem 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu pod adresem praca@helpomat.pl i odwiedzenia
naszej strony internetowej www.helpomat.pl.

Proszę w wiadomości napisać kilka słów o sobie, o swojej dostępności, przydatnych doświadczeniach
lub cechach. Mile widziane CV.

“Wysyłając do nas wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Bushido Games Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 70-304 Szczecin, ul. Małkowskiego 30/1, NIP:
8522604586, Regon: 321428287 o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 zł wpłaconym w całości,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000477212 Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz CV w celu
prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdej chwili możesz skorzystać z
przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich
danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania
danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do
organu nadzorczego.”  

Poszukujemy
Logistyczki/Logistyka

 do obsługi automatów
vendingowych

Rekrutujemy!
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