Jsi kancelářský typ a baví Tě administrativa? Rád/a pracuješ s počítačem? Chceš se přidat k
týmu, který mění pohled na strojírenství v ČR?
Jsme firma TGS nástroje – stroje – technologické služby spol. s r.o., která je na trhu již 25 let. Našim zákazníkům
dodáváme na míru vysoustružená řešení. Neustále rosteme, a proto hledáme motivovaného a výkonného
kolegu se zaměřením na výsledek pro pozici:

Logistka / Logistik
Lokalita: Holoubkov
➢
➢
➢

Chcete pracovat pro českou firmu?
Baví Vás práce s počítačem?
Rádi dotahujete věci do konce a umíte se vypořádat s náročnými situacemi?

Odpověděl/a jste ano? Přihlaste se, rádi se o Vás dozvíme více.

VAŠÍM DENNÍM CHLEBEM BUDE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vyřizování požadavků od našich obchodních zástupců
Práce s dokumenty v MS Office (příjem a zpracování objednávek od zákazníků, zajištění dodávek u
zahraničních dodavatelů a fakturace zboží a služeb)
Veškerá administrativní činnost (správa kontaktních údajů, zadávání položek do skladu a kontrola
stavu zásob aj.)
Kontrola splatností, upomínání u faktur v prodlení
Vyřizování reklamací
Zajištění dokladů pro účetnictví
Práce v našem interním systému S4S (faktury, příjemky, výdejky, dodací listy aj.)
Komunikace telefonem či emailem

NEJIDEÁLNĚJÍ MÍT PLNOU KONTROLU NAD:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ambicí ve svém oboru něčeho dosáhnout a smysl své práce vidět v dobře odvedené práci
Otevřeným a férovým jednáním
Samostatně zvládat svěřené úkoly, umět si poradit i ve složitějších situacích a nacházet nejvhodnější
řešení
Milé, příjemné a komunikativní vystupování
Praktické dovednosti v práci na PC (MS Office)
Školu jste zvládli minimálně na středoškolské úrovni, nevadí, že tomu bylo nedávno. Strojírenství
výhodou.
Naši dodavatelé jsou z dalekého západu, a ještě dálnějšího východu, proto je nutné umět anglicky na
komunikativní úrovni. Německý jazyk výhodou

CO POSKYTNEME MY:
➢
➢
➢
➢
➢

Vrátíme Vám Vaši podporu.
Práci v neobvyklé strojírenské společnosti, která spousty věcí dělá moderněji a hlavně jinak.
Adekvátní platové ohodnocení.
Přátelský kolektiv
Zaměstnanecké benefity (mobil, kurzy angličtiny, benefit karta… atd.)

Chcete se do toho pustit? Pokud ano, zašlete nám svůj strukturovaný životopis pod zn. „LN“ na adresu:
tgs@tgs.cz, nebo martin.cermak@tgs.cz .

