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Skladník / manipulant VZV
 
CFS Česká Třebová je logistická firma, která otevřela své nové logistické centrum v roce 2017 a za 
tuto krátkou dobu se stala významným poskytovatelem 
jak lokálním firmám zejména v oblasti externího skladování, tak celé řadě českých i zahraničních 
firem v oblasti mezinárodní kontejnerové přepravy. V této oblasti se rychle zařadila mezi lídry trhu.
 
Vzhledem k pokračujícímu rozvoji naši společnosti 
provozu. 
 

Pozice: SKLADNÍK
 
Náplň práce: 
• naskladňování a vyskladňování materiálu, manipulace s materiálem, řízení VZV
 
 
Požadujeme: 
• spolehlivost 
• zodpovědný přístup 
• manuální zručnost 
• fyzickou zdatnost 
• trestní bezúhonnost 
• řízení VZV a práce ve skladu výhodou
 
 
Nabízíme: 
• provoz od pondělí do pátku (volné víkendy)
• nástupní plat přes 23 000,
• stravenky 
• příspěvek na životní/penzijní připojištění
• pojištění odpovědnosti hrazené zaměstnavatelem
• kvartální odměny 
• sick days 
 
 
Možnost podílet se na rozvoji rychle rostoucí firmy. Nové, čisté pracoviště s moderním zázemím. Pro 
uchazeče se zájmem o dlouhodobou 
 
Místo výkonu: 
Průmyslová 2180, Česká Třebová
 
 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na 

 

 
 DIČ: 

Skladník / manipulant VZV 

CFS Česká Třebová je logistická firma, která otevřela své nové logistické centrum v roce 2017 a za 
tuto krátkou dobu se stala významným poskytovatelem logistických služeb. Své služby poskytuje 
jak lokálním firmám zejména v oblasti externího skladování, tak celé řadě českých i zahraničních 
firem v oblasti mezinárodní kontejnerové přepravy. V této oblasti se rychle zařadila mezi lídry trhu.

pokračujícímu rozvoji naši společnosti hledáme zaměstnance na HPP 

Pozice: SKLADNÍK 

naskladňování a vyskladňování materiálu, manipulace s materiálem, řízení VZV

řízení VZV a práce ve skladu výhodou 

provoz od pondělí do pátku (volné víkendy), žádné noční 
nástupní plat přes 23 000,- , po zapracování navýšení 

ek na životní/penzijní připojištění 
pojištění odpovědnosti hrazené zaměstnavatelem 

Možnost podílet se na rozvoji rychle rostoucí firmy. Nové, čisté pracoviště s moderním zázemím. Pro 
uchazeče se zájmem o dlouhodobou spolupráci. 

Průmyslová 2180, Česká Třebová 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na svanda@cfsct.cz nebo volejte 725

   IČ: 24718491 
DIČ: CZ24718491 

 

CFS Česká Třebová je logistická firma, která otevřela své nové logistické centrum v roce 2017 a za 
logistických služeb. Své služby poskytuje 

jak lokálním firmám zejména v oblasti externího skladování, tak celé řadě českých i zahraničních 
firem v oblasti mezinárodní kontejnerové přepravy. V této oblasti se rychle zařadila mezi lídry trhu. 

na HPP do denního 

naskladňování a vyskladňování materiálu, manipulace s materiálem, řízení VZV 

Možnost podílet se na rozvoji rychle rostoucí firmy. Nové, čisté pracoviště s moderním zázemím. Pro 

nebo volejte 725 243 144 


