
PRACOVNÁ POZÍCIA 

SKLADNÍK 

Bottles.sk 

 
 
KRÁTKY POPIS 

 
Hlavnou náplňou je zabezpečenie bezproblémového chodu skladových 
priestorov, príjmu a výdaja tovaru na centrálnom sklade. Na pracovnú pozíciu 
hľadáme zamestnanca so zmyslom pre zodpovednosť a lojálnym prístupom. 
Znalosť základných obchodných pojmov je podmienkou. 
 

ZÁKLADNÉ 

PREDPOKLADY 
 

 Prax s prácou v systéme skladového hospodárstva, pripadne CRM 

 Znalosť pracovných postupov pri práci s RP pokladňou 

 Chuť napredovať a učiť sa nové veci 

 Zameranie na efektivitu práce 

 Dôslednosť a samostatnosť pri výkone zadelených úloh 

 Flexibilita 

 

 
PRACOVNÁ 

NÁPLŇ 
 Výdaj tovaru (výdajky / faktúry / prevodky) pre odberateľov 

 Príjem tovaru od dodávateľov, fyzické preberanie tovaru dodaného do 
skladu, kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov 

 Komunikácia s Operation managerom, nákupcom a ostatnými 
pracovníkmi na mieste pracoviska 

 Podávanie správnych a aktuálnych informácií pre OM a nákupcu 

 Starostlivosť o poriadok a celkový stav skladu 

 Pravidelné dopĺňanie tovaru do regálov v sklade (na predajni) 

 Balenie a príprava tovaru určeného na expedíciu (kuriérske 
spoločnosti a vlastní rozvozcovia) 

 Kontrola expedovaného tovaru komunikácia s rozvozcami 

 Samostatnosť a efektivita práce, časová postupnosť plnenia 
pridelených úloh 

 Prehľadné rozdelenie zásielok určených na expedíciu na vopred 
určené miesta 

 Kategorizácia, oceňovanie a označovanie tovaru pri prevzatí, 
ukladanie a skladovanie tovaru 

 Zaisťovanie bezpečnosti tovaru, zodpovednosť za správu materiálu  

 Spolupráca na inventúrach tovaru v sklade, kontrola záručných lehôt 
skladových zásob.  

 Aktualizácia údajov o zásobách, evidencia pohybu zásob a vedenie 
záznamov o zásobách tovaru 

 Výdaj tovaru na rozvoz, fyzická príprava a prijatie administratívy od 

OM 

 Kontrola tovaru s preberajúcim 

 

PRAX V OBORE 

(VÝHODOU) 
 Skladník, Vedúci skladu, Príjemca tovaru, výdajca tovaru 

 

 
JAZYKOVÉ 

ZNALOSTI 
 

 Slovensky jazyk (slovom aj písmom) 

INÉ ZNALOSTI   Znalosť skladového hospodárstvo POHODA výhodou 

 



V prípade záujmu pošlite Váš životopis na jancovic@moments.sk. Pre viac informácii neváhajte 

kontaktovať manažéra oddelenia ľudských zdrojov na telefónnom čísle 0910 578 448. 

mailto:jancovic@moments.sk

