
 

 

 

 

 

  

 

Jsme inženýrská společnost, zabývající se vývojem a výrobou specializované chladící techniky šetrné k životnímu prostředí. 

Technologie použitá a integrovaná společností MIRAI INTEX s inovativními řešeními otevírá nové horizonty v oblasti chlazení, 

směřující k minimalizaci negativního vlivu člověka na životní prostředí, aby byl tento svět lepším místem k bydlení. Věříme, že 

lidský kapitál je naším nejcennějším přínosem. Nabízíme našim zaměstnancům jedinečnou příležitost být aktivní součástí rostoucí 

společnosti, nabízející možnost získání jedinečných zkušeností ve velmi zajímavém a inovativním oboru. 

 
Pro náš rostoucí závod v Brně v současné době hledáme talentované a motivované kolegy na pozici: 

 

 

SKLADNÍK 
 

NÁPLŇ PRÁCE: 

 Příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů. 

 Ukládání, kontrola a skladování zboží, komponentů, polotovarů, pracovních oděvů aj. 

 Kontrola záručních lhůt u přijímaného a skladovaného zboží. 

 Vyskladnění a vychystání zboží. 

 Expedice zboží. 

 Odbavování kusových, vozových a kontejnerových zásilek. 

 Vedení předepsané evidence a provádění inventur. 

 Aktualizace a řádná evidence stavu skladových zásob. 

 Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení. 

POŽADUJEME: 

 Střední vzdělání s výučním listem v oboru skladník/práce ve skladu. 

 Alespoň 2 roky praxe ve skladovém hospodářství. 

 Dobrou znalost MS Office, systému Pohoda, MS Dynamics nebo jiného ERP systému. 

 Platné oprávnění na řízení VZV. 

 Základní znalost AJ nebo RJ výhodou. 

NABÍZÍME: 

 Zajímavou práci v mezinárodním prostředí v technologicky jedinečném oboru. 

 Prostor pro uplatnění vašich zkušeností a maximální možností seberealizace. 

 Získání jedinečných zkušeností v unikátním oboru. 

 Možnost aktivně se podílet na růstu a rozvoji společnosti. 

 Příjemný a motivovaný kolektiv. 

 Moderní, čisté a bezprašné prostředí. 

 Malosériovou kusovou výrobu. 

 Velmi dobré finanční ohodnocení formou fixní mzdy. 

 Práci na jednu směnu, od pondělí do pátku. 

 Kávu a pitný režim na pracovišti zdarma. 

 

  
 

 
 
 
 

Pro účely zaměstnání, dle zákona č.101/2000 Sb., Ochrana osobních údajů a nařízení EU parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.  
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