Spoločnosť FERONA Slovakia, a. s. Bytčická 12, 011 45 Žilina príjme
do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu :

Trainee
Stručný prehľad pracovných povinností:
- spoznávanie procesov v našej obchodnej spoločnosti
- postupná rotácia na pracovných postoch vo viacerých činnostiach ako sú napr.: predaj, zásoby,
logistika, doprava, ekonomika;
- dodržiavanie bezpečnostných pokynov, vnútorných predpisov, BOZP a pracovných štandardov
Požadujeme:
- vzdelanie: technické resp. ekonomické
- stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie študent vysokej školy,
vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
- znalosť PC Microsoft Word, Excel - pokročilý
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky:
- absolvent strednej, vysokej školy s max.2 ročnou praxou
- komunikatívnosť, zodpovedný prístup k práci a flexibilita
- ochota a chuť pracovať vo viacerých činnostiach spoločnosti
- potenciál na osobnostný a profesionálny rozvoj
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, ochota ďalej sa vzdelávať
- motivácia a záujem o trvalé zamestnanie
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v stabilnej spoločnosti
- vysoký predpoklad pracovného postupu po uplynutí doby určitej
- dodržiavanie výplatného termínu, príspevok na dopravu a stravovanie
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- možnosť rekreácie v podnikovom zariadení
- ďalšie benefity z kolektívnej zmluvy
Ak Vás ponuka zaujala, pošlite prosím profesijný životopis na e-mailovú adresu simkova@zilina.ferona.sk
alebo FERONA Slovakia, a. s., E. Šimková, Bytčická 12, 011 45 Žilina. Telefón č.: 041/5638283
Do predmetu e-mailu uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.
Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej
pozície. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom za prejavený záujem a za zaslanie životopisov.
V prípade, že máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti, uveďte prosím vo
svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou Vašich osobných údajov.Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely vedenia
databázy uchádzačov o zamestnanie po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia. Takýto súhlas je možné kedykoľvek
písomne odvolať. Ďakujeme za pochopenie.
■■■■
FERONA Slovakia, a.s. je modernou obchodnou organizáciou, zaoberajúca sa nákupom, skladovaním, úpravou a
predajom hutníckych výrobkov,
hutníckych druhovýrobkov a neželezných kovov na báze veľkoobchodu.
Strategické rozmiestnenie obchodných prevádzok po území SR (Žilina, Košice, Nitra) umožňujú bezproblémový prísun
tovarov k zákazníkom,
pričom aktívna osobná komunikácia so zákazníkmi je zabezpečovaná manažérmi regionálneho predaja.
Bezkonkurenčná šírka sortimentu a komplexnosť poskytovaných služieb (doprava na miesto určenia, delenie a úprava
materiálu)
sú hlavnými atribútmi spoločnosti FERONA Slovakia, pre ktoré si zachováva pozíciu jedného z popredných
obchodníkov s hutníckymi materiálmi v SR.

