SOFER DISTRIBUITOR – BERS CLEANING SOLUTIONS

Pregătirea și experiența:
•
•
•
•

studii medii (diplomă de bacalaureat)
experiență: minim 1 an într-o activitate similară de distribuție
Cunoștințe necesare: Regulamentul privind circulația pe drumurile publice
Permis de conducere categoria B, minim 3 ani

Autoritate și libertate organizatorică:
Transmite telefonic șefului ierarhic direct minusurile și plusurile constatate la
livrare;

Responsabilități și sarcini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Răspunde de integritatea mărfurilor preluate din firmă până la livrare, cât și de
mărfurile preluate de la furnizori până la sediul firmei;
Distribuitorul are obligația de a anunța departamentul contabilitate cu cel puțin 10
zile înainte despre expirarea asigurării tip CASCO ;
Respecta secretul de serviciu, Normele de Protectia Muncii , Prevenirea si Stingerea
Incendiilor, Regulamentul de Ordine Interioara si Procedurile Interne.
Răspunde altor sarcini stabilite de șeful ierarhic direct și care au legătură directă cu
obiectivul postului ocupat.
Cunoașterea și respectarea în principal a următoarelor acte normative:
Regulamentul privind circulația pe drumurile publice;
Proceduri de lucru pe linie auto valabile în cadrul firmei.
Transportă marfă în baza documentelor însoțitoare (factură fiscală, aviz de însoțire a
mărfii, proces verbal de predare-primire);
Livrează comenzile conform programului de distribuție;
Preia comenzile din depozit pe bază de semnătură;
La preluarea comenzilor, verifică corespondența dintre numărul de colete, tipul
coletului (pungă , cutie , coș) , numerele facturilor (avizelor de însoțire ,etc.) existente
cu cele trecute pe borderoul de livrări sau procesele verbale de predare-primire și
aduce imediat la cunoștință șefului ierarhic despre orice neregulă privind pregătirea
acestora;
Livrează comenzile clienților conform adresei de livrare înscrisă la datele privind
cumpărătorul sau la adresele stabilite de către agenții de vânzări.
Încarcă/descărcă marfă în/din autoutilitara aflată în dotare, cât și din alte mașini;
Menține în mod obligatoriu aspectul îngrijit al autoutilitarei, atât exterior, cât și
interior;

•
•
•

Nu transportă persoane străine fără acordul șefului ierarhic direct sau a Directorului
General;
Nu folosește autoturismul de serviciu în interes personal, decât în interesul firmei
angajatoare.
Nu pleacă în trafic fără să dețină asupra sa următoarele documente:

Permis de conducere;
Certificat de înmatriculare;
Act de identitate;
R.C.A. (asigurare răspundere civilă auto);
Copie licență transport;
Autorizație de toxice și stupefiante;

