
Firma BLACHTEX jest czołowym dystrybutorem wyrobów stalowych
w 2 gatunku na Podkarpaciu.

Specjalizujemy się w sprzedaży blach trapezowych, płaskich, blachodachówek w 2 gatunku. Produktami 
sprzedażowymi naszej firmy są również wszystkie akcesoria związane z pokryciami dachowymi:
wkręty,rynny,membrany,folie,taśmy itp.

Kompleksową ofertę firmy uzupełnia produkcja obróbek blacharskich i parapetów stalowych 
zewnętrznych, oraz sprzedaż stalowych sztachet ogrodzeniowych w 1 i 2 gatunku.

Magazynier :
Opis stanowiska pracy: Do obowiązków pracownika należą m.in. Załadunek towaru, utrzymywanie 
porządku na magazynach, nadzór nad zgodnością stanów magazynowych z rzeczywistymi, obsługa 
wózka widłowego (mile widziane uprawnienia), zarządzanie kolejnością załadunków, przygotowywanie 
zamówień wywozowych, organizacja pojazdów czekających na załadunek.

Szkolenie pracownika: Szkolenie ze względu na dużą różnorodność towarów oraz ciągłe zmiany 
asortymentu
jest bardzo długie i wymaga zaangażowania ze strony pracownika, a z naszej strony poświęconego
czasu do przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia. W związku z powyższym bardzo prosimy o 
składanie CV
tylko przez osoby gotowe na taką pracę bo nie jest to praca dorywcza. 

Jeżeli jesteś na to gotowy zapraszamy!!!

Miejsce pracy: 36-100 Kolbuszowa  , Kolbuszowa Górna 69a

Wybranej osobie chcemy powierzyć następujące zadania:
•  Załadunek towarów,
•  Obsługa wózka widłowego,
• Obsługa systemów magazynowych,
• Współpraca z innymi oddziałami firmy w zakresie realizacji zamówień,
• ,Przygotowywanie zamówień wywozowych,
•  Przygotowywanie zamówień do odbioru osobistego,
•  kontakt z klientem .

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
• Wykształcenie minimum średnie,
• Predyspozycje do pracy pod presją czasu,
• Zdolności analityczne i organizacyjne,
• Otwartość i dyspozycyjność,
• Gotowość do intensywnej nauki,
• Wysoka kultura osobista,
• Dyspozycyjność, 
• Chęci do dalszego rozwoju w naszej firmie.

Gwarantujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Stałą i stabilną pracę na umowę o pracę na pełny etat,
• Zatrudnienie i możliwość rozwoju w firmie, która jest jednym z największych dystrybutorów stali
2 gatunkowej na Podkarpaciu.
• Realny wpływ na wprowadzanie zmian i kształtowanie organizacji,
•Przyjazna atmosfera i warunki pracy.

Harmonogram pracy: praca 4 dni na tygodniu od 7.30 do 16.30 + sobota od 8 do 12stej. 

Wynagrodzenie: 2400zł netto + po okresie próbnym i odbytym szkoleniu premia oraz 
możliwość prac nadgodzinowych



 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ”. 
Administratorem danych osobowych jest Firma Blachtex, szczegółowa klauzula informacyjna dostępna 
jest na stronie: http://www.sztachety.pl w zakładce „do pobrania” - Rodo przetwarzanie danych osobowych.

CV prosimy przesyłać na adres:  dominik@blacha.pl


