Nechejte se zaměstnat už nynív distribučnímcentru Kaufland
Práce v distribučním centru olomouc Vám dá prostor se naučit něco nového. V dynamĺckém
prostředí není čas na jednotvárnost, a to na všech pracovních pozicích. ovšem na Vás, jako na
pracovníka vychystávky zbožíspoléháspousta lidí, bez Vás nebudou mít naše prodejny to správné
zbožía zákazník sijej nebude moci koupit, proto je velmĺ důležité,abyste svou práci dělal pečlĺvě.
Budete pracovat se systémem ,,Pick by Voĺce", je to takové naše ,,kouzelné sluchátko s mikrofonem",

kteréVámbudenašeptávat,jakézbožíakolikhojetřebanapaletuvychystat.Ažbude paleta
správně vychystána, nĺc nebránítomu, aby byla hned odvezena na správnou prodejnu a zákazníci si

díky Vašídobré práci zbožímohou zakoupit. A také díky tomu říkáme, že u nás vše do sebe perfektně

zapadá

@.

Naši zaměstnanci majíVysoce nadstandardní ohodnocení, jelikož si mohou vydělat ke své smluvní
mzdě i prémii do výše své hrubé mzdy. Vše co je potřeba k naučeníse práce u nás na skladě Vám
poskytneme trenéra, který Vás vše naučí.-). Kromě atraktivní mzdy na Vás čeká spousta lákavých
benefitů jako je věrnostní dovolená nad rámec zákoníku, finančnípříspěvky na pracovní výročí,
příspěvky při různých životníchpříležitostech, jako je svatba nebo narození dítěte. Také Vám
nabízímestravenky spoĺečnostiKaufland ,,Naše stravenka", ale také v síti restauracía především
v našíkantýně, kde denně nabízímeopravdu skvělé obědy. Dále Vám nabízímetaké kartu Multisport,
díky které se denně bezplatně dostanete na jedno z vybraných sportovišť, ať jsou to například
posilovny, nebo třeba bazén' Na závěr se můžetetěšit na milou pozornost Ve formě vánočního
balíčku.

A proč sĺ vybrat právě práci u nás v Kauflandu?
S prací u nás jako každý zaměstnanec získáváte garantovaný nárůst mzdy po dobu následujících let a

stabilní pracovní místo u ToP zaměstnavatele. Nabízíme Vám prostor pro specializacĺ ĺ osobní rozvoj,
pokud máte zájem růst s námi. V neposlednířadě bude náš sklad během několika málo měsíců
technologĺcky nejmodernějším skladem na Moravě díky automatizačnítechnologĺĺ.
Věříme, že Vám naše nabídka zaujala, proto neváhejte a ještě dnes kontaktujte naše kolegyně
z personálního oddělení na 588 481 103 nebo koukněte na naše stránky Kaufland.cz - sekce kariéra a
práce.

Těšíme se na Vás

