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Výběrové řízení na pracovní pozici:      Provozní vedoucí skladu 

Potravinová banka v Ostravě, z. s. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici provozní 
vedoucí skladu 

Koho hledáme? 
 středoškoláka s praxí ve skladu v ziskové sféře (nejlépe ve skladu potravin) 
 schopného týmové i samostatné práce  
 někoho, kdo má zkušenost s vedením týmu zaměstnanců  
 někoho, kdo umí dobře komunikovat 
 někoho, kdo se bude aktivně podílet na rozvoji potravinové banky 
 někoho, kdo se nebojí manuální práce  
 někoho, kdo je flexibilní a rád se učí novým věcem  

 
Co požadujeme? 
 středoškolské vzdělání    
 bezúhonnost (čistý trestní rejstřík) a zdravotní způsobilost (výborný zdravotní stav) 
 řidičský průkaz minimálně skupiny „B“ – aktivní řidič podmínkou 
 zdravotní průkaz podmínkou 
 platné osvědčení o proškolení z ovládání skladové techniky výhodou  
 dobré komunikační schopnosti 
 dobrý mluvený i psaný projev 
 dobrou uživatelskou znalost PC (Word, Excel, Internet) 
 dodržování firemní kultury 
 aktivní a zodpovědný přístup k práci 
 schopnost vedení malého týmu 
 spolehlivost, kreativitu a samostatnost 
 flexibilitu, ochotu zapojit se do práce v neziskové organizaci, ochotu zapojit se do 

práce na přípravě a realizaci různých projektů 
 
Co dělá vedoucí skladu? 
 řídí a organizuje práci zaměstnanců skladu potravinové banky 
 vede a zpracovává administrativu potravinové banky, vztahující se k řízení skladu 
 ovládá veškerou skladovou evidenci  
 zastupuje skladníka a řidiče 
 je v praktickém kontaktu s členskými a odběratelskými organizaci – výdej potravin  
 spolupracuje se všemi  dárci potravin a aktivně je vyhledává – příjem potravin 
 prakticky realizuje akce a aktivity, které potravinová banka pořádá k prezentaci své 

činnosti 
 zajišťuje logistiku všech potravinových sbírek 
 zajišťuje opravy skladové techniky a vybavení skladu, zabezpečovacího systému, 

služebních vozidel, atd. 
 zajišťuje pravidelnou údržbu skladovacích prostor (malování, deratizace, atd.) 
 spravuje vozový park 
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Co Vám můžeme nabídnout?  
 plný pracovní úvazek 
 pracovní smlouvu na jeden rok s možností prodloužení 
 nástupní mzdu podle kvalifikace a délky praxe v rozmezí   

od Kč   28 000,--  do  Kč 32 000,--  
 25 dní dovolené 
 stravenky 
 vzdělávání a možnost dalšího profesního i osobního růstu 
 práce v mladém a progresivním kolektivu 
 práci, která není stereotypní a můžete v ní uplatnit své schopnosti a nápady 

Termín nástupu: 

 1. 5. 2022 nebo dle dohody 

Místo výkonu práce: 

 Ostrava 

         
Průběh výběrového řízení:  
Výběrové řízení bude probíhat tak dlouho, dokud nevybereme nového kolegu. V případě 
Vašeho zájmu o pracovní pozici nám napište na mailovou adresu:   
 
potravinovabanka@seznam.cz 
 
K přihlášce přiložte: 

 motivační dopis (1/2 strany – 1 strana textu) 
 strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů a dovedností 
 Vaše prohlášení ve znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů  

pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. 

Vaše přihlášky budeme průběžně vyhodnocovat a všem odpovíme. Osobní pohovory budou 
probíhat koncem dubna. Výběrové řízení má dvě kola: 1. Vyhodnocení zaslaných písemných 
dokumentů a odborné kvalifikace uchazeče 2. Osobní pohovor  

Vaše dotazy zodpoví:  Sabina Keprdová    mobil: 734 510 147 

Více o naší organizaci se dozvíte na:   pbov.cz 

 
 


