
        

PLATIT a.s.    

Průmyslová 3020/3, CZ - 787 01 Šumperk  Tel.: +420 583 241 588, E-mail: contact@platit.com 

 

Společnost PLATIT a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2577. 

IČ: 25904795; DIČ: CZ25904795 

 

 

 

Pracovník skladu a expedice 
 

 

Popis:   

• Podílí se na činnostech souvisejících s příjmem a výdejem materiálu ze skladu vč. 

související evidence 

• Připravuje a kompletuje zásilky ze skladu pro prodej ke koncovým zákazníkům  

• Podílí se na činnostech souvisejících s balením a expedicemi povlakovacích 

zařízení a jejich příslušenství 

• Vede evidenci odeslaných a přijatých zásilek 

 

Požadavky: 

• SOU  

• Práce s PC – uživatelská znalost MS Windows, MS Office  

• Oprávnění na obsluhu VZV 

• Samostatnost provádění prací  

• Manuální zručnost 

 

 

Nabízíme: 

• Zázemí stabilní a perspektivní společnosti 

• Přístup k unikátním technologiím 

• Podnětné pracovní klima v dynamicky se rozvíjející společnosti 

• Ohodnocení přímo závislé na výkonu a schopnostech 

• Podíl na hospodářském výsledku 

• Dovolená v délce 5 týdnů 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• Příspěvek na sport a kulturu 

• Možnost dalšího vzdělávání 

• Závodní stravování 
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Logistics worker 
 

 

Description: 

• Participates in activities related to the receipt and issue of material from the 

warehouse, incl. related records 

• Prepares and completes shipments from the warehouse for sale to end customers  

• Participates in activities related to the packaging and shipping of coating 

equipment and their accessories  

• Keeps records of sent and received shipments 

 

Requirements: 

• SOU degree  

• Work with PC - user knowledge of MS Windows, MS Office 

• Authorization to operate VZV  

• Independence of work  

• Manual dexterity 

 

 

What we offer: 

• Working in stable and promising company 

• Access to unique technologies 

• Stimulating work in a dynamically developing company 

• Bonus directly dependent on performance and capabilities 

• Share in profit  

• 5 weeks of holiday 

• Pension contribution 

• Contribution towards sport and culture activities 

• Possibility of further education 

• Company catering 

 


