
RAKTÁROS | RAKTÁR

• Raktári folyamatok adminisztrálása
• Raktárban tárolt anyagok kigyűjtése és mozgatása
• Raktárban tárolt anyagok állag megóvása

Főbb feladatok

• Pilisszentiván

Munkavégzés helye

hr@schreder.hu
+36 70 872 5396

További információk

• Jutalékrendszer első teljes ledolgozott hónaptól
 - jelenléti prémium        bruttó 20.000 Ft 
 - teljesítmény prémium bruttó 40.000 Ft

• SZÉP kártya vendéglátás 12.000 Ft/hó vagy 9000 
Ft készpénz juttatás próbaidő leteltével

• Életbiztosítás a belépés pillanatától
• Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj minimum 6.000 

Ft/hó értékben 6. hónap után
• Toborzási prémium (új kollégák ajánlása esetén) 
• Hűségjutalom 3/5/10 éves munkaviszony után
• Kávé-, üdítő, vagy édességautomata hozzájárulás 

(3.000 Ft/hó)
• Hetente friss gyümölcs
• Túlóra esetén túlórapótlék
• Éves bónuszkifizetés (13. havi bér)
• Kétműszakos munkarend                              

(6:00-14:30 és 14:30-23:00) 

Bércsomag

• Havi elszámolás, nincs munkaidőkeret
• Ingyenes céges buszjárat (Budapest, Piliscsév, 

Pilisszántó, Csolnok, Dorog, Esztergom irányából)
• Munkába járási költségtérítés   
      (helyközi bérletek 100%-os térítése, 
      üzemanyag 15 Ft/km)
• Színvonalas, modern, tiszta munkakörnyezet 
• Összetartó, fiatalos csapat
• Hosszú távú munkalehetőség, kiemelkedő 

teljesítmény esetén bérfejlesztés és/vagy saját 
állományba kerülési lehetőség

• Munkaruhát, védőfelszerelést biztosítunk
• Schréder ötletrendszeren keresztül díjazzuk az 

újító ötleteket Minimum középfokú műszaki 
végzettség

• Önálló precíz munkavégzés
• Hasonló munkakörben szerzett minimum 3 éves 

tapasztalat

• Raktári és irodai rend kialakítása és fenntartása
• Raktári gépek kezelése és tisztán tartása

• Anyagok kikészítése termelési igények alapján
• Vonalkód olvasó használata
• KANBAN rendszer üzemeltetése
• Lehívásos cikkek kezelése
• Anyagmozgatási munkafeladatok precíz, pontos 

elvégzése és adminisztrációja

További feladatok

• Raktárban tárolt cikkek rendezése
• Visszáru kezelés
• Leltár

• Középfokú végzettség 
• argonca kezelői tapasztalat, jogosítvány
• Jó kommunikációs készség
• MS Office használat

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények

• Pozitív szemlélet, dinamikus munkavégzés
• Precíz, pontos, igényes munka, csapatban és önállóan is
• Udvarias, proaktív, ügyfélorientált személyiség 
• Ápolt megjelenés
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