źródło: PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Magazynier / Starszy Magazynier
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:
1. Przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu:
a. sprawdzanie i potwierdzanie ilości przyjmowanych materiałów
b. przygotowywanie i pakowanie towarów przeznaczonych do wysyłki
c. wydawanie materiałów osobom uprawnionym
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji magazynowej:
a. przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu w oparciu o dokumenty
papierowe oraz czynności i dokumenty generowane w systemie
informatycznym ORACLE
b. terminowe wystawianie dokumentów obrotu towarowego i przekazywanie tych
dokumentów właściwym komórkom
3. Efektywne administrowanie magazynem:
a. informowanie o stanach magazynowych poszczególnych materiałów i
sygnalizowanie potrzeby ich uzupełnienia
b. ujawnianie zasobów zbędnych, nie wykazujących ruchu i materiałów
przeterminowanych
c. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania/składowania, dbanie o
zabezpieczenie przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem.
Wymagania wobec kandydatów:
 wykształcenie średnie
 dla stanowiska Magazynier – min. 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym
stanowisku
 dla stanowiska Starszy Magazynier – min. 4 lata doświadczenia zawodowego na
podobnym stanowisku
 znajomość systemu informatycznego ORACLE lub pokrewnego – moduł magazynowy
 znajomość pakietu MS Office
 znajomość zasad gospodarki magazynowej (materiałowej), w tym znajomość:
o dokumentów magazynowych
o zasad prowadzenia pełnej dokumentacji magazynowej
o znajomość zasad inwentaryzacji i rozliczania powierzonego mienia
Oferujemy:




zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pakiet benefitów ( ubezpieczenie medyczne, bogaty pakiet świadczeń socjalnych)
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza aplikacyjnego do dnia 29.07.2018 r.

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do
art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8,
mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl)
moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od
PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja
dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia
30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób
postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.
Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Podanie danych
jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania
przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak
umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury
rekrutacyjnej.
Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

