
Popis práce na pracovní pozici

Název pracovní pozice: Manipulační pracovník
Benefitní úroveň:

Příjmení a jméno, titul zaměstnance:

Oddělení: Logistika

Je podřízen 
pracovní pozici:

Ředitel logistiky Je nadřízen 
pracovní pozici:

Zastupuje 
pracovní pozici:

Manipulační pracovník Je zastupován 
pracovní pozicí:

Manipulační pracovník

KLÍČOVÉ ODPOVĚDNOSTI A HLAVNÍ ČINNOSTI
Kromě všeobecných práv a základních povinností všech zaměstnanců společnosti daných Zákoníkem práce, Pracovním
řádem společnosti a Organizačním řádem společnosti a.s., při své činnosti především:

 Vykládání zboží, manipulace se zbožím pomocí např. systémového vozíku
 Kontrola kvality zboží
 Doplňování zboží z příjmu zboží do vychystávání, konkrétně doplňování zboží do regálů a jeho skenování.
 Vychystávání zboží do kartonů na základě preparačních dokumetů.
 Provádění speciálních úprav zboží (např. Nastřelování etiket, balení zboží) 
 Zaměstnanec je povinen vykonávat i další úkoly, které jsou obvyklou náplní činnosti dané pracovní 

pozice.

Používá-li pracovník při své činnosti systémový vozík, musí mít řidičský průkaz na ……… příslušné skupiny.

HLAVNÍ UKAZATELE VÝKONU

 dodržování termínů pro plnění úkolů nadřízeného

 zvládání organizace skladu

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Dále bude vykonávat i jiné úkoly dle aktuálních potřeb společnosti na základě pokynu svého nadřízeného, a které jsou
v souladu se Zákoníkem práce a sjednaným pracovním zařazením.

Vydání č.1 Strana 1 / 3



POŽADAVKY NA KOMPETENCE K VÝKONU PRÁCE NA PRACOVNÍ POZICI

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A CERTIFIKÁTY
Dosažené vzdělání: 
Úplné odborné vzdělání s výučním listem

Potřebná praxe: 
2 roky na pozici v logistice

POVINNÉ ZKOUŠKY, OSVĚDČENÍ A ŠKOLENÍ

Níže označte požadované zkoušky zaměstnance:
 

___ bezpečnost práce

___ zemní práce

___ u vyhlášky č. 50/1978 Sb. Uveďte prosím číslo paragrafu ____
ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY – POVINNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Níže označte požadované lékařské prohlídky zaměstnance:
___ vstupní     ___pravidelné     ___mimořádné

___ lékařské vyšetření pro práci v noci (dle § 94 ZP)

___ lékařské vyšetření mladistvých (dle § 247 ZP)

___ § 84 zákona č. 361/2000 Sb. – řidič motorového vozidla na pozemních komunikacích (nad 60 let)

___ § 14 – práce ve výškách

___ § 15 – ostatní, jinde nezařazené (administrativa)
ODBORNÉ DOVEDNOSTI  (včetně specifických potřebných pro práci ve společnosti)
Průkaz pro práci s systémovým vozíkem

ODBORNÉ ZNALOSTI VČ. JAZYKOVÝCH
Znalost prostředí skladu
Orientace v navigaci skladu 
Operátorská znalost systémů ……….

OSOBNOSTNÍ POŽADAVKY
Schopnost komunikace, odolnost vůči fyzické zátěži, samostatnost, přesnost a preciznost, 

DALŠÍ DOPORUČENÍ A POŽADAVKY
_X_ Dohoda o mlčenlivosti
Zde prosím vepište Předmět dohody o mlčenlivosti: Obchodní tajemství, Osobní údaje
___ Konkurenční doložka
___ Dohoda o odpovědnosti za škodu 
Zde prosím vepište Předmět dohody o odpovědnosti za škodu:
___ Služební vozidlo
___ Služební vozidlo i pro soukromé účely
___ Notebook
_X_ Emailový účet
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___ Připojení na internet
___ Speciální pracovní pomůcky (vypište jaké) ______________________________

Příjmení a jméno, pracovní pozice Datum Podpis

Zpracoval:

Schválil:

Potvrzení zaměstnance převzetí popisu práce na pracovní pozici:
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