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Meble Okmed Demko Sp. J. to przedsiębiorstwo produkcyjne z 30-letnią tradycją. Współpracujemy z
dużymi grupami handlowymi w Polsce oraz za granicą, głównie z Europą Zachodnią, Europą Wschodnią
oraz krajami Azjatyckimi. Produkujemy meble kuchenne, pokojowe i łazienkowe. Obecny model
biznesowy umożliwia Klientom współpracę w zakresie produkcji mebli według wskazanego wzoru, jak i
zakup mebli z naszej autorskiej oferty. Ciągle rozwijamy skalę i możliwości naszego biznesu w odpowiedzi
na potrzeby Klientów - jesteśmy w trakcie rozbudowy parku maszynowego na powstałej powierzchni
produkcyjnej o wartości 10 000 m2 , oraz zwiększonej o 5 000m2 powierzchni magazynowej. Od początku
działalności Spółki Meble Okmed Demko, do chwili obecnej, partnerskie i długotrwałe relacje z naszymi
Pracownikami oraz Klientami biznesowymi stanowią codzienną filozofię naszego działania.

Korzyści dla Ciebie:
• Umowa o pracę
• Stabilność zatrudnienia

• Rekrutacja zdalna
• Niezbędne narzędzia pracy

Dołącz do naszego Zespołu!
Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - MAGAZYNIER
Będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za:
✓ Wykonywanie procesów odbierania, przyjmowania, składowania oraz transportu wyrobów
gotowych w sposób zapewniający terminową wysyłkę.
✓ Kompletowanie wyrobów do wysyłki oznaczanie dodatkowymi etykietami, przypisanymi do tur
bezpośrednich zgodnie z dokumentem wydania.
✓ Wydawanie oraz załadunek samochodów zgodnie z instrukcją magazynową, wykonywanie
dokumentacji fotograficznej załadowanego towaru.
✓ Przyjmowanie oraz transport palet z wyrobami z wydziału produkcji oraz strefy kompletacji do
magazynu wyrobów gotowych, kompletowanie, zabezpieczanie folią, rozmieszczanie na regałach
i polach odstawczych w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie powierzchni
magazynowej.
✓ Zgłaszanie awarii, wykonywanie codziennych czynności obsługowych zgodnie z instrukcją obsługi
wózków widłowych.
✓ Utrzymanie porządku w halach oraz powierzonego mienia firmy.
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✓ Bieżącą otwartą transparentną komunikację na linii pracownik przełożony oraz pomiędzy
pozostałymi uczestnikami procesów produkcyjnych.

Kompetencje i doświadczenie, których poszukujemy:
✓ Wykształcenie min. zawodowe.
✓ Min. 2 lata doświadczenia.
✓ Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych
zadań.
✓ Umiejętność pracy w zespole.
✓ Uprawnienia w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli
gazowych w wózkach wyposażonych w to urządzenie – potwierdzone egzaminem państwowym
UDT.
✓ Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym, dyspozycyjność.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. z siedzibą w Braniewie przy ul. Kolejowej
13, Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000140522, NIP: 582-12-98233, Regon: 170348122, BDO:000026559.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzonej rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy oraz po wyrażeniu
stosownej zgody w treści swojej aplikacji, do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. z siedzibą w
Braniewie przy ul. Kolejowej 13, Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS
0000140522, NIP: 582-12-98-233, Regon: 170348122, BDO:000026559.
Podane przez Państwa dane osobowe, zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, będą przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia będą dotyczyć prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jak również z uwagi na to, iż będzie to niezbędne do podjęcia działań na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy w wypadku gdy rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie zawarcie umowy o pracę/zlecenie.
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu rekrutacji lub po wyrażeniu przez
Panią/Pana stosownej zgody, przez okres 2 lat do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. z siedzibą
w Braniewie przy ul. Kolejowej 13, Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS
0000140522, NIP: 582-12-98-233, Regon: 170348122, BDO:000026559.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Inspektora Ochrony Danych w
Starostwie Powiatowym w Braniewie - Mirosława Wolaka, na adres Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500
Braniewo, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
Pracodawca nie może przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający Pani/Pana dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i
celu innym niż wskazane powyżej.
Zamieszczenie w CV dodatkowych informacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych informacji.
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