
 

 

Společnost AMMA PROGRESS s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem obalového materiálu, hledá pro rozšíření 
svého týmu vhodného kandidáta na pozici:  

 

PRACOVNÍK PŘÍPRAVY VÝROBY A SKLADU  
 

POŽADUJEME 
- min. střední odborné (vyučen)  
- dobrá fyzická kondice (vzhledem k hmotnosti břemen je pozice vhodná spíše pro muže) 
- časovou flexibilitu 
- spolehlivost, důslednost, pečlivost a odpovědný přístup 

- samostatnost a aktivní přístup 
- loajalitu a pozitivní přístup k práci 
- čistý trestní rejstřík 

 
ODPOVĚDNOST 

- příjem, naskladnění, vychystání, výdej zboží 
- včasné předávání informací (průvodních dokumentů, ...) 
- bezproblémový chod skladu  
- manipulace s materiálem a zbožím ve skladu  
- občasná výpomoc ve výrobě (nastavení/obsluha výrobní linky na netkané textilie) 

 
NÁPLŇ PRÁCE 

- příjem zboží - kontrola přijímaného zboží, vykládka, potvrzování převzetí  
- nastavení a obsluha výrobní linky na netkané textilie 
- manipulace s výrobním materiálem i s hotovými výrobky 
- pomocné práce ve výrobě 
- kontrola kvality/množství přijatého zboží, vč. správného potvrzování, předávání přijatých dokumentů 
- komunikace s administrativním pracovníkem úseku  
- správné naskladnění zboží  
- včasné předávání informací (předávání dokladů o příjmu, výdeji, došlém reklamovaném zboží,..) 
- organizace skladu – rozmístění skladových zásob, zajištění vhodného způsobu skladování  

zboží předcházejícímu jeho poškození   
- včasný návoz materiálu pro výrobu 
- přeskladnění výrobků z výrobních prostor do prostor hlavního skladu 
- pohotové řešení úkolů vzešlých z aktuální situace, úkolů zadaných administrativním pracovníkem úseku 

či úkolů nadřízeného 
- úklid skladových prostor, udržování bezproblémového chodu skladových prostor 
- inventarizace zásob, průběžná kontrola naskladněných položek 
- používání manipulační techniky v rámci činností souvisejících s přesunem zboží či materiálu  
- kontrola zabezpečení objektu na konci pracovní směny 
- spolupráce s pracovníky ostatních úseků provozu  
- veškeré činnosti vykonává v souladu s BOZP a PO 

 
MÍSTO VÝKONU 

- T. G. Masaryka 313, 563 01 Lanškroun 
 
ODMĚŇOVÁNÍ 

- fixní část + pohyblivá část závislá na výkonu 
- mimořádné odměny za dlouhodobě dobré výsledky 

 
BENEFITY 

- týden zdravotní dovolené navíc 
- příspěvek na obědy 
- příspěvek na životní či penzijní pojištění 



 

 

 
TERMÍN NÁSTUPU 

- ihned nebo dle domluvy 
 
Pokud splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o námi nabízené pracovní místo, zašlete nám prosím 
svůj životopis na email uvedený v kontaktech. Pokud máte jakékoli dotazy, zasílejte je taktéž na níže uvedený 
email.  
 
Výběrové řízení je více-kolové. V prvním kole dochází k výběru potenciálních kandidátů pouze na základě 
zaslaného životopisu. Vybraní kandidáti budou posléze osloveni pro účast na osobní schůzce. V případě většího 
počtu silných kandidátů bude realizováno více kol pohovorů. 
 
Společnost si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta příp. výběrové řízení kdykoli zrušit. 
 
KONTAKT 

- odpovědná osoba:                             Zdeněk Pavliš 
- životopisy zasílejte na email:           provoz@handihelp.cz 
- telefon:         774 265 153 

 
 
Vyvěšeno dne 9.3.2022. 
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