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administracja / personel biurowy

Numer oferty: P/0589/08/17
oferta ważna do: 2017-08-21

DANE FIRMY:
Nazwa firmy:
Dane teleadresowe:
Imie i nazwisko osoby kontaktowej:

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus sp. z o.o
Głogów Małopolski 36-060, Rogoźnica 306
Joanna Drapała, marketing@folia-stretch.pl

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. to jeden z czołowych producentów folii stretch w Europie. Nasze działania prowadzone sa w
oparciu o wdrożone i certyfikowane systemy jakości: System Zarządzania Jakością ISO 9001 i System Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001, co podkreśla wysoką dbałość firmy o jakość produkowanych wyrobów oraz dbałość o środowisko naturalne. Wieloletnie
doświadczenie, wykwalifikowana kadra, innowacyjne linie produkcyjne oraz bogato wyposażone laboratorium do badań, pozwalają
nam na produkcję szerokiej gamy produktów. Intensywnie wdrażamy również nowe marki, stanowiące \"know how\" firmy tj:
mikrostretch M7, \"50 layer\" E7, High Slip, Stretch plus. Dzięki temu z roku na rok coraz większa liczba klientów obdarza nas swoim
zaufaniem.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA:
Województwo:
Miasto:
Typ oferty:
Data podjęcia:
liczba miejsc:
Wymagane wykształcenie:

podkarpackie
Rogoźnica
praca
od zaraz
1
bez znaczenia

CHARAKTERYSTYKA:
OPIS STANOWISKA:
• Wystawianie oraz przygotowywanie dokumentacji sprzedażowej
• Bieżąca kontrola dokumentów
• Kompletowanie i ewidencja dokumentów sprzedażowych
• Przygotowywanie etykiet
• Kontakt z klientem

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
WYMAGANIA:
• wykształcenie co najmniej średnie
• znajomość branży opakowań foliowych w szczególności folii stretch będzie dodatkowym atutem
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka rosyjskiego
• Biegła obsługa komputera (MS Office) i biegłe poruszanie się w Internecie
• Umiejętności sprzedaży z obsługą kas fiskalnych, programów magazynowych i fakturowaniem
• silna wewnętrzna motywacja oraz pasja w działaniu

FIRMA OFERUJE:
OFERUJEMY:
• wynagrodzenie stałe, adekwatne do umiejętności
Przystępując do Bazy Osób Poszukujących Pracy WSIiZ i korzystając z usług agencji pośrednictwa pracy, każda osoba zatrudniona w wyniku rekrutacji zobowiązana jest
przekazad do Biura Karier WSIiZ informację o zatrudnieniu, pod rygorem utraty praw do skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy w przyszłości. Niniejsze dane
będą wykorzystane jedynie w celach statystycznych.
Uczelnia posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia pod nr. 141.
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za treśd ogłoszeo podanych przez pracodawców.
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• pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie o wieloletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość współpracy z młodym i dynamicznym zespołem
• szansę rozwoju zawodowego
• dobrą atmosferę
• nowoczesne i przyjazne środowisko pracy
Typ oferty:
Umowa na czas:
Wymiar czasu:
Wynagrodzenie:
Wymagane dokumenty:
Gdzie przesłać dokumenty:

umowa o pracę
określony
pełny
bd / bd
CV
marketing@folia-stretch.pl

Przystępując do Bazy Osób Poszukujących Pracy WSIiZ i korzystając z usług agencji pośrednictwa pracy, każda osoba zatrudniona w wyniku rekrutacji zobowiązana jest
przekazad do Biura Karier WSIiZ informację o zatrudnieniu, pod rygorem utraty praw do skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy w przyszłości. Niniejsze dane
będą wykorzystane jedynie w celach statystycznych.
Uczelnia posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia pod nr. 141.
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za treśd ogłoszeo podanych przez pracodawców.

