Mosso/a magatzem
Ref.175123 - 09/09/2022 - Fontcoberta (Girona)

Descripció de l'oferta
Uneix-te al projecte, una empresa online líder en el sector esportiu. El nostre magatzem necessita algú amb força per ajudar-nos a créixer. Mitja
jornada amb possibilitat de jornada completa a futur.

Funcions i requisits de la vacant
Empresa europea líder en la distribució online de material esportiu. Venem a través de la nostra web i en portals líder . Si vols formar part d'un
projecte modern, dinàmic, inclusiu i amb un molt bon ambient de feina, aquesta és la teva oportunitat.

T'oferim unir-te al projecte amb una mitja jornada (10h a 14h de dilluns a divendres) amb la previsió de passar a jornada completa quan el volum de
feina ho demani.

Necessitem que tinguis una bona condició física per moure de forma regular parquets d'uns 25kg, poder portar toro mecànic i transpalet o possibilitat
d'aprendre'n amb formació a càrrec de l'empresa i manejar de forma bàsica ordinadors i aparells electrònics.

Les principals tasques a realitzar seran:

- Preparació de comandes.

- Entrada i sortida de mercaderies del magatzem.

- Recomptes de stock i control logístic.

Som un equip jove, que treballem molt, en un bon ambient, motivats i amb ganes de millorar cada dia. Si tens ganes de fer un pas endavant, contacta
amb nosaltres!

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada parcial

Horari: 10:00h a 14:00h
Perspectiva de la feina:

Si el volum de feina acompanya, volem
que aquesta sigui una feina a jornada
completa amb contracte indefinit.

Previsió d'incorporació:
Salari:

1 setmana

9000

El salari es negociable
Possibilitat de pactar el sou a jornada completa quan sorgeixi.

Idiomes

Castellà - C1 - Funcional (Valorable)
Català - A1 - Principiant (Valorable)

Coneixements necessaris
Carnet de toro/ carretiller

Ofimàtica

Professions de la feina
Aprovisionador/a
Mosso/a
Mosso/a de càrrega i descàrrega

Altres requeriments
Treballar de forma presencial

Empresa
Empresa:

Gorilla Sports

Sector:

Comerç

Descripció:

Venta online de material esportiu.

