A Magyar Posta Zrt.
Posta Elszámoló Központ
Pénzforgalmi Küldeménykezelési és Raktározási Osztály
Anyagmozgató II.
munkakörbe
munkatársat keres
A munkakört betöltő feladatai:
 A kézi és gépi anyagmozgatással járó feladatok elvégzése.
 A mozgatandó anyag, illetve rakomány előkészítése (pl.: csomagolás, felcímkézés,
rakományképzés).
 Az anyagmozgatáshoz használt eszközök tisztítása.
 Az anyagmozgató eszközök rendszeres, illetve az üzembentartással kapcsolatos alapvető
feladatok ellenőrzése.
 Az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok ellenőrzése.
 A rendszeresített nyilvántartások vezetése.
A munkakör betöltésének követelményei:
 Iskolai végzettség: 8 általános
 OKJ targoncavezető jogosítvány
 Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
A feladat ellátásához elvárt képességek:
 jó fizikai teherbíró képesség
 pontos és precíz munkavégzés
További információk:
A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Nagysándor József utca 1-5.
Munkarend: két műszak (délelőtt-éjszaka), napi 8 óra munkavégzéssel
Bérezés: megegyezés szerint
A munkakör betölthető: azonnal
Jelentkezési határidő: 2019.01.31.
A jelentkezés tartalmazza:
 részletes, fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével
Jelentkezési cím:
Levélcím: PEK Karáth Péterné (Ági), Budapest 1725 Pf. 91.
e-mail cím: Karath.Peterne@posta.hu
Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier Irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk
tájékoztatást.
Telefon: 06-30-772-9769. Hívását hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-15 óráig várják munkatársaink.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a
jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat
időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar
Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb
pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a
toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

