HERBADENT s.r.o.
Sídlo: Údolní 212/1, Braník, 147 00, Praha 4
Provozovna: Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5, Česká Republika
Tel: +420 257 328 914

Tel./Fax.: +420 257 321 621

E-mail: herbadent@herbadent.cz, www.herbadent.cz

Vedoucí skladu a expedice
Herbadent je česká firma s více než stoletou tradicí, jejíž počátky sahají až do roku 1897, kdy
začínala výrobou medicinálních vín. Dnes produktové portfolio firmy tvoří zubní pasty a gely, či
ústní vody a další výrobky s antibakteriálními a protizánětlivými účinky. Veškeré přípravky pro
dentální hygienu vychází z unikátní a klinicky ověřené receptury extraktu 7 léčivých bylin. Součástí
nabídky jsou také bylinné přísady do lázeňských koupelí či zubní kartáčky a stále také tradiční
medicinální vína, která dodnes dozrávají na pražském Smíchově.
Hledáme nového kolegu provozovny Strakonická, Praha 5 na pozici Vedoucího skladu a expedice.

Hlavní povinnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vykládka a nakládka zboží
Příjem, označení, manipulace, zaskladnění zboží
Evidence skladu, základní skladové operace na PC ve firemním systému (QI)
Zásobení výroby materiálem
Kompletace a expedice objednávek zákazníkům
Kooperace s druhým skladem Braník
Převoz zboží mezi sklady
Úklid a organizace skladu a přilehlých prostor

Co od nového kolegy očekáváme:
•
•
•
•
•
•

Spolehlivost, pracovitost, samostatnost, ochota
Vstřícné a příjemné vystupování
Organizovanost práce
Uvítáme předešlé zkušenosti s prací ve skladu či expedici
ŘP sk. B, VZV
Chuť učit se nové věci

Možnost karierního růstu
Nástup možný ihned
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Místo výkonu práce:
Strakonická, Praha 5, rok 2021
Mníšek pod Brdy, od roku 2022

Typ pracovního vztahu

Práce na plný úvazek na pracovní smlouvu

Benefity

Bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení,
kafetérie, firemní akce

Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Bartůněk

Mobil: +420 724 307 585
E-mail: lukas.bartunek@herbadent.cz

