Společnost BEAS a.s , pekárna Lično
přijme v souvis|osti s nárůstem výroby do trvalého pracovního
poměru: ,

oPERriToR PEKAŘsxÉ, r-rnry

-

msrn

Náplň práce:
obsluha automatického stroiního zařízení
vedení menšíhokolektivu zaměstnanců
kontrola kvality qíroby
zodpovědnost za dodržování techr-rologických postupů a bezpečnostních
předpisů

-

-

Požaduj eme:

,
-

smysl pro týmovou práci
pečlivost, spolehlivost
třisměnný nepravidelný provoz

Nabízíme:
platové podmínk7 od 27 000,- Kč do 36 000,- Kč včetně benefitů
(ročníbonusy, staveŇy, dalšízaměstnanecké wýhody...)
nástup možný dle dohody

-

Strukturovaný životopis prosim zaš|ete na emai|ovou adresu vedouci@beas.cz
t]r

I pro Choustníkovo

llradiště

Společnost BEAS a.s , pekárna Lično
přijme v, souvislosti s nárůstem wýroby do trvalého pracovního
poměru:

TECHNIKAVIÍROBY
Náplň práce:
koordinace a plánování qfooby
vedení kolektilrr zaměstnanců
výstupní kontrola qýrobků
zpracov áváni daí v podnikovém informačnímsystému

-

požarlavkv:

-

-

org'anizačníschopnosti
spolehlivost, vysoké pracovní nasazení
odolnost proti stresu
ochoru pracovat v nepietržitémprovozu

Nabízíme:
mzda na pozici technik výroby bude projednána na osobní schůzce
ročníbonusy, stravenky + dalšízaměstnanecké v;íhody
nástup možrý dle dohody

-

-

Struktulovaný životopis prosím zašlete na emailovou adresu vedouci@beas.cz

Společnost BEAS a.s , pelrárna Lično
přijme v souvislosti s nárůstem výroby do trvalého pracovního
poměru:,

EXPEDIENTA -EXPEDIENTKU

-

Náplň práce:
převzeíízboži zvýroby
expedice zbožídle dokumentace, příprava pro rozvoz
píljimání a zpracovávání objednávek, práce s podnikor^ým softwarem
vystavovanídokumentů

Požadavky:
manuální zučnost, zodpovědnost, dynamičn<ist
směnný provoz, nočnípráce
znalost práce s PC
trestní bezúhonnost
předešlá praxe na podobné pozici q/hodou

_

Nabízíme:
platové podmínky od 26 000,- Kč do 35 000,- Kč včetně benefitů
(ročníbonusy, stravenky, dalšízaměstnanecké výhody,.,)
nástup moárý dle dohody

,

-

Strukturovaný životopis prosím zašlete na emailovou adresu obchod@beas.cz

|r

I pro choustníkovo Hradiště

Společnost BEAS a.s , pekárna Lično
přijme v souvislosti s nárůstem výroby do trvalého pracovniho
poměru:

Řrotčn nozvÁžrovÝcrr voztonl
Náplň práce:

piebíláni expedor"aného zboží
rozr.,oz z.bož.íodběratelům dle dodacích listú

-

el.idence vratnÝch obalů
péčeo svěiené r,ozid]o
sběr a t,ozvoz účetníchdokladů

Požaduj enre:

-

řidičský prťikaz skupin1, B nebo C
nranuální zručnost, zodpor,ědnost

(+

profesní pr,ůkaz)

tleStní bezú]ronnost
tlzickj zdatrtost. pl,aee r n.,ci
piedešlézkušenosti s rozvážkou zbožírýhodou

Nabízíme:
plator,é podmínk1,ocl 27 000.- Kč do 39 000,- Kč r,četně benefitů
(ročníbonus,v. stlavenk),. dalšízarrrěstnanecké l.jhod1...)
nástup rrrožný dle dol-rod1"
StrukturoYaný životopis prosím zašlete na en-iailovou adresu doplavaiibeas.cz

I pro Choustnikovo Hradiště

Společnost BEAS a.s , pekárna Lično
přijme v souvis|osti s nárůstem výroby do trvalého pracovního
poměru:,

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
Náplň práce:
údržbaa opravy technického zařízení pekámy
odstraňování závad na strojním zařízení
preventivni údržbana zařízeni

-

-

Požaduj eme:

-

iidičský prukaz skupiny B
nepravidelný třísměrrrrý provoz
manuální zručnost, zodpovědnost, dl,namičnost
praxe na údržběstrojů a el. zařízení výhodou
vyhláška č.. 50/78 Sb, výhodou

Nabízíme:
platové podmínky od 29 000,- Kč do 37 000,- Kč věetně benefitů
(ročníbonusy, stravenky, dalšízaměstnanecké výhody.,.)
nástup možný dle dohody

-

-

Strukturovaný životopis prosím zašlete na emailovou adresu vedouci@ieas.cz.

§i

