
 

 

 

INTERNÍ A EXTERNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
 

Loomis je specialistou na řízení oběhu finanční hotovosti ve společnosti. Jako profesionální zpracovatel 
hotovosti a cenin získal vedoucí postavení na českém trhu i po celém světě. V současné době zaměstnává 
více než 700 pracovníků na 13 místech v České republice a na Slovensku. 

 
Do našeho provozního úseku do střediska Logistické místo Praha, které se zabývá 

zpracováním hotovosti a cenin, hledáme nového kolegu/novou kolegyni na pracovní pozici  
 

HLAVNÍ POKLADNÍ 
 
 
Náplň práce: 
 

 Odpovídá za průběh směny, organizuje práci všech zaměstnanců na směně 

 Školí nové i stávající zaměstnance dle předepsaných osnov a plánů školení a vede evidenci o 
těchto školeních 

 Přímo kontroluje práci všech pokladních 

 V nadefinovaných časech provádí kontrolu systémů a pracovišť 

 Podílí se na organizaci práce pokladních na směně 

 Provádí přepočty hotovosti po pokladních 

 Do systémů zadává hodnoty jako podklad pro zpracování reportů 

 Provádí kontroly hotovosti v depozitech 

 Noční směna: 8 -12hodin dle provozu 

 

Požadujeme: 
 

 Vzdělání: minimálně vyučen(a) 

 Čistý trestní rejstřík 

 Základní uživatelskou znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel)  

 Praxe s hotovostí výhodou (není podmínkou) 

 Pečlivost a spolehlivost 

Nabízíme: 
 

 Dlouhodobou spolupráci ve stabilní nadnárodní společnosti na HPP 

 Příjemné pracovní prostředí 

 Vhodné pro muže i ženy 

 Pracovní poměr na dobu neurčitou 

 4 týdny dovolené + 1 týden BENEFIT DNY 

 Mzda 24.000,-Kč – 31.000,-Kč 

 Náborový příspěvek po zkušební době 10.000,- Kč 

 Odměna za doporučení nového zaměstnance 10.000,-Kč 

 Stravenky v hodnotě 110,-Kč / den, ošatné 500,-Kč / měsíc  

 Volnočasové benefity formou Cafeterie 

 Benefit – sleva na pohonné hmoty 

 Nástup možný ihned nebo dle dohody 

 Místo výkonu práce: PRAHA 9 - Horní Počernice 
 
 

Životopis včetně motivačního dopisu zašlete nejpozději do 16.07.2019 na emailovou adresu 
personálního manažera společnosti: Blanka.Silesova@cz.loomis.com nebo 

zanechte/pošlete na personální úsek v obálce s názvem „VŘ Hlavní pokladní“. 
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