Gestor/a de magatzem
Ref.174110 - 16/07/2022 - Parets del Vallès (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Busquem una persona treballadora que vulgui exercir la seva feina com a gestora d'un magatzem amb coneixements tècnics en material industrial i
distribució del magatzem ubicat a Parets del Vallès.

Les funcions que desenvoluparà són la de recepció de comandes, tramitació d'ofertes a proveïdors i gestionar les compres del centre, compres i
aprovisionament, valoracions econòmiques de recanvis, gestió de magatzem i inventaris, preparació de comandes i preparació de material per als
treballadors. , complint ordres del GMAO.

Es requereix una experiència mínima de 5 anys en aquestes funcions ia més a més un grau de formació professional superior en mecànica, vehicle
propi per accedir a les instal·lacions, coneixements tècnics de gestió de recanvis mecànics, elèctrics i ofertes, domini del paquet office i GMAO.

S'ofereix un contracte a jornada completa, és a dir, 40 hores setmanals, amb horari partit de dilluns a divendres de 8 a 17, contractació estable de 6
mesos i després contracte indefinit, amb creixement dins de la companyia. El salari és de 23.500 a 24.000€ bruts anuals, més extres segons vàlua.
El centre de treball se situa a Parets del Vallès.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Horari partit de dilluns a divendres de 8
a 17
Perspectiva de la feina:

Lloc estable, primer contracte de 6
mesos i següent indefinit. Permet
creixement dins de l'empresa.

Previsió d'incorporació:
Salari:

1 setmana

23.500€ - 24.000€ bruts anuals

Hi ha possibilitats d'extres segons valia

Estudis
És valorable

FP II amb titulació Mecànica

Coneixements necessaris
Office

Professions de la feina
Cap de magatzem
Persona per inventari
Responsable de magatzem

Experiència laboral

És valorable

Es requereix una experiència mínima de 5 anys en aquestes funcions.
Nivell d'experiència:

Càrrec intermedi / Encarregat

Anys d'experiència:

5 anys

Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Empresa
Empresa:

GRUP CATALÀ DE TREBALL, ETT

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Som una empresa de treball temporal que buquem els millors candidats per a les nostres ofertes de treball.

