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Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław 

Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku 

MAGAZYNIERA 

Od kandydatów wymagamy: 

1. Wykszta łcenia min. ś rednie. 

2. Biegłej obs ługi komputera. 

3. Znajomo ści Word i Excel (konstruowanie tabel, podstawowe operacje matematyczne na komórkach). 

4. Cech takich jak: operatywno ść , zorganizowanie, zaanga żowanie, kreatywność , sumienno ść , dok ładność , umiej ętność  pracy 

pod presj ą  czasu. 

5. Mile widziane: 

- 	do świadczenie na stanowisku magazyniera, 

- do świadczenie w obs łudze programów magazynowych. 

6. Dodatkowym atutem b ęd ą : 

- znajomo ść  KAMSOFT KS-ASW, 

- znajomo ść  prawa zamówie ń  publicznych. 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 

1. Zapewnienie sta łego zaopatrzenia magazynu w niezb ędne materia ły. 

2. Sporządzanie zamówie ń  wewn ę trznych, na podstawie stanów magazynowych, z uwzgl ędnieniem zawartych umów. 

3. Monitorowanie terminów realizacji dostaw. 

4. Przyjmowanie towaru wraz ze sprawdzeniem zgodno ści jakości i ilo ści z zamówieniem i dokumentami dostawy. 

5. Reklamacje dostaw, prowadzenie rejestru reklamacji. 

6. Rozpakowywanie towaru, rozmieszczanie na pó łkach. 

7. Wydawanie towaru z magazynu, na podstawie otrzymanych zapotrzebowa ń . 

8. Prowadzenie na bie żąco gospodarki magazynowej w programie KAMSOFT KS-ASW (wprowadzanie faktur i ich korekt, 

tworzenie dokumentów przyj ęcia towaru na magazyn (PZ) i wydania towaru z magazynu (RW), itp.). 

9. Opisywanie faktur i ich korekt. 

10. Prowadzenie Magazynu Ś rodków Mają tkowych (przychody, rozchody, comiesi ęczny wykaz ś rodków trwa łych i wyposa żenia 

dla Dzia łu Ksi ęgowo ści). 

11. Monitorowanie realizacji umów na sukcesywn ą  dostawę . 

12. Przygotowywanie na potrzeby post ępowa ń  o udzielenie zamówienia publicznego (przetargów) propozycji ilo ściowych 

w zakresie asortymentu, opis i wycena asortymentu (dotyczy: towarów przyjmowanych na magazyn). 

13. Uczestnictwo przy przekazywaniu firmie zewn ę trznej odpadów medycznych. 

OFERUJEMY: 

1. Umowę  o prac ę . 

2. Stabilne zatrudnienie. 

3. Pracę  w przyjaznym zespole, mi łej atmosferze. 

Osoby zainteresowane prosimy o przes łanie CV i listu aplikacyjnego na adres mailowy: kadr @wzsoz.wroc.p do dnia 31.10.2021r. 
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ciei lek. 
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