
• spretnosti dela z viličarjem z najmanj dve leti 
izkušenj,

• izkušnje pri urejanju skladiščne dokumentacije,
• poznavanje tehničnega blaga,
• digitalna pismenost (čitalci črtne kode, prenosni 

terminali, tiskalniki nalepk, paket Office),
• prilagodljivost na spremembe,
• sposobnost sodelovanja v ekipi,
• natančnost, zanesljivost in dinamičnost,
• opravljen izpit za voznika viličarja.

• prevzem blaga, kontrola dobave, skladiščenje, 
komisioniranje, naklad blaga, 

• evidentiranje in označevanje blaga ali 
komisionov,

• nakladanje in razkladanje z viličarjem in 
transportnimi vozički,

• dogovarjanje s prevozniki,
• povezovanje z sodelavci z drugih oddelkov o 

optimizaciji procesa,...

Če ste v opisu našli svoje potrebe, znanja in sposobnosti,
 vas vabimo, da se prijavite in se spoznamo. 

Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo z življenjepisom pošljejo po elektronski pošti 
na naslov tadeja.arlic@termoshop.si. Rok za prijavo je 28. 01. 2022.

Delo se opravlja na sedežu podjetja v Šempetru v Savinjski dolini, urnik dela je enoizmenski med tednom, 
zaposlitev je redna s poskusnim obdobjem 3 mesece, možnost zaposlitve tudi za nedoločen čas. 

Termo Shop d.o.o., Rimska Cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, T: 080 88 33, E: info@termoshop.si

Od tebe pričakujemo: Tvoje naloge:

Napreden razvoj in lastna proizvodnja toplotnih črpalk ter celovit trajnostni 
razvoj energetske oskrbe, se odraža v naši uspešnosti in rasti podjetja.
 
Naše delovno okolje ustvarja stalna ekipa strokovnih, uspešnih, ciljno 
usmerjenih, dinamičnih, lojalnih, vedoželjnih posameznikov, na katere smo 
izredno ponosni. Rast podjetja na podlagi potreb trga in strategije podjetja 
Termo Shop narekujejo priložnosti za nova sodelovanja.

• Delo poteka v eni izmeni.
• Digitalizirano poslovanje - pregledna in hitra izvedba dela.
• Povezan kolektiv v skladišču je strokoven, organiziran in pripravljen novega člana.
• Zaposlitev je dolgoročna, zaradi obsega dela in rasti podjetja, želimo pa te uvesti v 

treh mesecih.
• Plačilo je 100 % konkurenčno, povišano tudi za dodaten prispevek vloženega truda.
• Sproščen, družaben in pozitiven kolektiv Termo Shopa čaka nate.

Zakaj bi si želel biti naš Skladiščnik?

Veselimo se sodelovanja z vami!


