Kierownik Magazynu
Miejsce pracy: Łomża

Twoje obowiązki:


Koordynacja bieżącej pracy pracowników magazynu;



Przyjmowanie towaru;



Kontrola dokumentów handlowych;



Monitoring stanu magazynowego;



Nadzór nad bezpieczeństwem pracy;



Dbanie o powierzone mienie.

Nasze oczekiwania:


Umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem;



Umiejętności komunikacyjne;



Sumienność i dokładność;



Umiejętności w zakresie organizacji i koordynowania pracy;



Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane;



Uprawnienia na wózki widłowe mile widziane.

Oferujemy:


Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz osiąganych rezultatów;



Dofinansowanie karty Multisport oraz do wyboru pakietu medycznego lub ubezpieczenia na
życie;



Dobrą atmosferę w pracy i integrację z zespołem.

Fargotex to grupa pasjonatów dekoracji wnętrz!
Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mailowy:
hr@fargotex.pl
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

1.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do
firmy Fargotex, z siedzibą w Łomży (18-400) pod adresem ul. Legionów 114C, zgadzasz się na
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą
zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Fargotex z siedzibą w Łomży (18-400) pod adresem ul.
Legionów 114C danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem hr@fargotex.pl

3.

Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów
aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).

4.

Twoje dane do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane
stanowisko lub do momentu wycofania zgody przez kandydata. Dane będą także przechowywane na
potrzeby przyszłych prowadzonych rekrutacji jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.

5.

W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.

6.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być
przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego. postępowania rekrutacyjnego.

