Ambalator, Atelierul de Pânză
Angajator: Viitor Plus
Domeniu: ONG
Tipul jobului: full-time (8 ore)/ part-time (4 ore)
Nivel experiență: cu sau fără experiență
Locație: București
Se subordonează: Managerului de proiect și Coordonatorului

Descriere job: Ambalatorul manual se ocupă de pregătirea produselor, împachetare,
ambalare și etichetare produse conform indicațiilor primite de la Coordonator;

Ce profil căutăm?








Fără studii sau cu studii medii
Certificat de încadrare în grad de handicap cu drept de muncă
Persoană responsabilă
Persoană atentă la detalii
Persoană îndemânatică
Lucru individual, dar și în echipă
Rezistență în executarea sarcinilor repetitive

De ce se ocupă?






Oferă suport în producție: etichetat, pus șnur produselor
Organizează produsele în colete conform comenzilor
Ambalează corespunzător produsele și manevrează cu atenție coletele
Predarea coletelor către curierat
Păstrarea în condiții optime a produselor în timpul manipulării lor











Asamblarea cutiilor;
Ambalare produse în conformitate cu standardele de calitate stabilite;
Etichetare cutii;
Se asigură/verifică corectitudinea ambalării corespunzatoare a produselor;
Înregistrare pachete în registrul intern al proiectului;
Executarea operațiunilor în graficul stabilit
Predare cutii reprezentantului firmei de curierat;
Curăță și are grijă ca locul de muncă să fie în permanență organizat și curat;
Aranjează produsele în rafturi

Beneficii:





pachet salarial format din: 1.600 RON + bonuri de masă (400 RON) – program de 8 ore
22 de zile de concediu/an
oportunități de avansare salarială pe baza performanței
oportunități de dezvoltare

Cum aplici?
Trimite CV la hr@viitorplus.ro. Doar persoanele care se potrivesc profilului vor fi contactate.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul 0754.948.252, de luni până vineri, în
intervalul orar 09:00-17:00.

Despre Viitor Plus:
Asociația Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 16 ani în dezvoltarea de
programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu.
Principalele programe derulate sunt: Adoptă un Copac, Atelierul de Pânză, Recicleta, Harta Reciclării,
Eco Provocarea și Biroul Eco.
Viitor Plus – pentru oameni și natură. www.viitorplus.ro
Atelierul de Pânză deține statutul de unitate protejată autorizată din 2014, fiind înființat în anul
2009. Principalele produse pe care le realizăm sunt: sacosele reutilizabile din bumbac 100%,
(netratat, nevopsit, neînălbit), măștile reutilizabile, diverse produse create din materiale textile preproductie (care astfel prind o nouă viață), iar din toamna lui 2021 mai adăugăm la portofoliul nostru
și colecția de sacoșe din bumbac reciclat.
Pentru mai multe detalii puteți accesa: https://atelieruldepanza.ro/despre-noi/

