Loomis je specialistou na řízení oběhu finanční hotovosti ve společnosti. Jako profesionální
zpracovatel hotovosti a cenin získal vedoucí postavení na českém trhu i po celém světě. V
současné době zaměstnává více než 700 pracovníků na 13 místech v České republice a na
Slovensku.

STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS!
Pracovník střediska zpracování hotovosti
Pokladník:
Náplň práce:
• kontrola a zpracování zásilek s hotovostí pomocí technického zařízení
• důsledné a pečlivé vedení stanovené dokumentace s interními postupy
• základní práce na PC
• noční směna od 22:00 hod. do 8:00 hod. /
• 2x měsíčně SO+NE
Pracovník příjmu a výdeje:
Náplň práce:
• příjem a výdej zásilek jednotlivým osádkám přepravních vozidel dle stanovených postupů
• kontrola dokladů, které souvisí s předáváním a přebíráním zásilek
• načítání do systému
• denní směna / od 06:00 hod. – do 18:00 hod. /
• směny krátký, dlouhý týden, 2x měsíčně SO+NE
Požadujeme:
• vzdělání: minimálně vyučen(a)
• čistý trestní rejstřík
• základní uživatelskou znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel)
• praxe s hotovostí výhodou (není podmínkou)
• pečlivost a spolehlivost
Nabízíme:
• dlouhodobou spolupráci ve stabilní nadnárodní společnosti na HPP nebo DPČ
• příjemné pracovní prostředí
• vhodné pro muže, ženy
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 4 týdny dovolené + 1 týden BENEFIT DNY
• měsíční příjem 24.700 Kč – 27.900 Kč (dle třídy odbornosti)
• náborový příspěvek 5.000 Kč
• odměna za doporučení nového zaměstnance 6.000 Kč až 12.000 Kč (dle kvalifikace)
• stravenky v hodnotě 110 Kč / den
• ošatné – 600 Kč měsíc
• volnočasové benefity formou Cafeterie a Multisport karty
• motivační bonus KPI
• docházkový bonus 4.000 Kč za pololetí
• benefit – sleva na pohonné hmoty
• nástup možný ihned nebo dle dohody
• místo výkonu práce: OSTRAVA – Michálkovice

Chtěli byste být součástí týmu Loomis, neváhejte nám poslat Váš životopis na adresu:
personalistika@loomis.com

