Отлична възможност в нашият пакетажен цех
S&A Group е най-големият независим производител
на ягоди в Обединеното кралство. Компанията, която
произвежда също и аспержи, използва модерни и
иновативни техники за отглеждане и има
процъфтяващ целогодишен бизнес за внос на меки
плодове. Нашите основни клиенти включват
основните търговци на хранителни продукти.
Развълнувани сме да предложим възможност за
следната позиция на пълно работно време,
постоянна работна възможност във фермата ни в
Марден, Херефорд:

Шофьор на Мотокар
Докладвайки на ръководителя на пакетажния цех,
основната цел на ролята на водача на мотокар е
отговорността за безопасното товарене и
разтоварване на превозни средства. Следване на
процедурите за правилното съхранение на сурови
запаси и опаковки, за да се гарантира ефективната
работа на операциите в пакетажния цех.
Основните задължения и отговорности включват:
• Да изпълнява задачите по ефективен, безопасен и
навременен начин, включително натоварването на
изпращащите превозни средства и разтоварване
на входящите запаси.
• Контролът на документи да се поддържа по всяко
време. Включително сканиране, ежедневни
проверки, бележки за доставка.
• Опакованите и суровите продукти се съхраняват по
организиран начин.
• Да може да повдига всякакви въпроси с
ръководителя на линията.
• Да работи добре с колегите за постигане на плана
за производство в рамките на параметрите за
качество.

Идеалният кандидат ще има:
• Способност за работа под минимален надзор
• Добра пространствена осведоменост
• Трябва да бъде ориентиран към детайлите
• Възможност за работа и контрол на оборудването
• Способност за спазване на сроковете
• Добро разбиране на изискванията за здраве и
безопасност, хигиена и други политики на
фирмата.
• Гъвкавост и способност да работи под натиск.
• Възможност за удовлетворяване на физическите
изисквания на работата
Ще бъде осигурено цялостно обучение.
Тази позиция се предлага по договор нула час.
Почасовата ставка за ролята е 9,11 лв.
Ако сте мотивирани и искате да се присъедините към
огромното семейство на S&A, моля, изпратете CV на
Дилбер Алиева, Асистент Човешки Рресурси, на
имейл dilberalieva@sagroup.co.uk с потвърждение,
че сте прочели нашето Известие за поверителност на
кандидатите, което е достъпно на нашия уебсайт.
В сътрудничество с центъра за обезщетения, ние
също разработихме търговски ваучер портал, където
ще можете да се насладите на отстъпки, награди и
бакшиш на хиляди марки, които обичате.
При заявка се предоставя пълна описание на
работата.

