W Novacode od wielu lat zajmujemy się identyfikacją towarów. Każdego dnia produkujemy i dostarczamy
naszym Klientom materiały do znakowania w tym najbardziej popularne etykiety samoprzylepne, które
używane są praktycznie w każdej branży.
W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: siedziba Novacode Sp. z o.o.
Zakres obowiązków:
- przyjmowanie dostarczanych na magazyn materiałów/towarów
- odbiór jakościowy i ilościowy dostarczanych materiałów/towarów
- organizacja wysyłki wyprodukowanych towarów.
- monitorowanie zapasów magazynowych
- wydawanie materiałów na produkcję
- wypełnianie obowiązującej na stanowisku dokumentacji
- dbałość o powierzone materiały
Czego oczekujemy:
- wykształcenia zawodowego lub średniego
- gotowości do pracy w systemie zmianowym (06:00-18:00; 18:00-06:00, cztery dni pracy / cztery dni
wolne)
- dokładności i odpowiedzialności
- umiejętności pracy w zespole
- mile widziane uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym
Co oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- pełen etat
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
- miłą atmosferę w pracy
- możliwość rozwoju zawodowego i awansu
- pracę w nowoczesnym parku maszynowym

Siedziba firmy bardzo dobrze skomunikowana z centrum miasta (autobusy międzygminne).
Dołącz do naszego zespołu!
Zainteresowane Osoby prosimy o składanie aplikacji zawierających CV
z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć na adres:
praca@novacode.pl
z dopiskiem zawierającym nazwę stanowiska i miejsce pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawartych w mojej aplikacji o pracę w celach rekrutacyjnych przez firmę NOVACODE z o.o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim,
ul. Ceramiczna 15, Białe Błota 86-005. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/ świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a
także usunięcia moich danych oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.”
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest NOVACODE Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, ul. Ceramiczna 15, Białe Błota 86-005. Ma Pan/i
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Żądanie usunięcia danych
oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pan/i danych. Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody,
prosimy aby nie aplikować.

