Společnost HANDI HELP s.r.o. byla založena s cílem přispět k řešení dlouhodobého problému se zaměstnaností
zdravotně handicapovaných spoluobčanů. Společnost je koncipována od prvopočátku jako sociální firma a toto své
poslání má zakotvené i ve stanovách společnosti. Věnujeme se zaměstnávání osob s handicapem, kteří chtějí pracovat,
ale bohužel jim zatím nebyla dána příležitost.
Cílem společnosti je stát se na běžném trhu konkurenceschopným podnikatelským subjektem, vytvářet
pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a dlouhodobě jejich pracovní místa udržet.
Hledáme „srdcaře“, který by se chtěl k nám připojit, abychom mohli udělat alespoň malý kousek světa lepší.

ŘIDIČ DODÁVKOVÉHO VOZU
Pracovní místo je zřízeno jako chráněné pracovní místo výhradně pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Uchazeč
musí naplňovat zákonnou definici osoby se zdravotním postižením.
POŽADUJEME
řidičský průkaz sk. B případně BE (nebo vyšší – C, CE)
min. střední odborné (vyučen)
aktivní řízení vozidla,
časovou flexibilitu
spolehlivost, důslednost, pečlivost a odpovědný přístup
samostatnost a aktivní přístup
loajalitu a pozitivní přístup k práci
čistý trestní rejstřík
ODPOVĚDNOST
nakládka, vykládka, kontrola zboží
přeprava zboží
zajištění funkčnosti, nepoškozenosti, údržby svěřených dopravních prostředků a jiných svěřených pomůcek
NÁPLŇ PRÁCE
jízda s dodávkovým automobilem (plachtovým), případně s vlekem (plachtovým)
kontrola přijímaného zboží, vykládka, potvrzování převzetí
kontrola kvality/množství přijatého zboží, vč. správného potvrzování, předávání přijatých dokumentů
komunikace s administrativním pracovníkem úseku
správné naložení zboží, jeho fixace ve voze
včasné předávání informací (předávání dokladů, …)
organizace a optimalizace jízdy
bezchybné ložení zboží v úložném prostoru vozu
pohotové řešení úkolů vzešlých z aktuální situace, úkolů zadaných administrativním pracovníkem úseku či
úkolů nadřízeného
úklid svěřených dopravních prostředků, udržování bezproblémového chodu
pomoc při inventarizaci zásob
používání manipulační techniky v rámci činností souvisejících s přesunem zboží či materiálu
spolupráce s pracovníky ostatních úseků provozu
veškeré činnosti vykonává v souladu s BOZP a PO
MÍSTO VÝKONU
sídlo společnosti HANDI HELP s.r.o., Lidická 107, Lanškroun
ODMĚŇOVÁNÍ
závislé na výkonu a plnění pracovních povinností
mimořádné odměny za dlouhodobě dobré výsledky

BENEFITY
možný zkrácený pracovní úvazek
příspěvek na obědy
po zapracování příspěvek na životní či penzijní pojištění
TERMÍN NÁSTUPU
dle domluvy
Pokud splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o námi nabízené pracovní místo, zašlete nám prosím svůj
životopis email jiri.mares@handihelp.cz. Pokud máte jakékoli dotazy, zasílejte je taktéž na tento email.
Výběrové řízení je vícekolové. 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:
životopisy zasílejte na email:

Vyvěšeno dne 7.4.2017.

Ing. Jiří Mareš
jiri.mares@handihelp.cz

