WARTO WIEDZIEĆ

Jedziesz pierwszy raz na inwentaryzacje z Inventem? Nie wiesz, co ze sobą
zabrać? Jak się przygotować? Jak będzie wyglądała inwentaryzacja?
Oto kilka informacji, z którymi należy się zapoznać i porad,
z których warto skorzystać.
4 NIEZBĘDNE RZECZY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ NA INWENTARYZACJE W POLSCE
Przygotowując się na inwentaryzacje w Polsce pamiętajmy o kilku podstawowych rzeczach,
które powinniśmy ze sobą zabrać. Będą one niezbędne, by wziąć udział w liczeniu towaru,
a także, by czuć się w pracy jak najbardziej komfortowo.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
Dokument tożsamości to rzecz niezbędna, którą koniecznie należy mieć przy sobie wybierając
się na inwentaryzacje. Mamy tu na myśli dowód osobisty. Przy czym wcześniej należy sprawdzić
czy jest on aktualny. Osoba bez ważnego dokumentu nie zostanie dopuszczona do pracy.

DŁUGOPIS I NOTES
Podczas inwentaryzacji przyda się też coś do pisania oraz notes. Długopisu użyjesz
przynajmniej kilka razy podczas zlecenia, np. by zapisać istotne kwestie oraz zadania
przekazywane przez koordynatora. Dużo miejsca te przedmioty w torbie nie zajmą,
a naprawdę mogą bardzo usprawnić przebieg pracy.
Również podczas przerwy lub dojazdu do sklepu mogą przydać się, np. by razem
ze współpracownikami zagrać w „kółko i krzyżyk” czy „statki”. Dawno w to nie grałeś?
Może właśnie to będzie ten moment? :)
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KANAPKI I WODA
Drugie śniadanie i woda to zestaw obowiązkowy każdego uczestnika inwentaryzacji.
To ze względu na fakt, że prace te trwają od 8 do 12 godzin (w zależności od ilości towaru oraz
wielkości sklepu). W tym czasie faktycznie można zgłodnieć. A wiadomo, że nic nie poprawia
humoru i nie dodaje sił, jak drobny posiłek podczas pracy. Zalecamy też, by mieć przy sobie
butelkę wody, by nie czekać na przerwę, żeby się napić.

WYGODNY STROJ
Pamiętajmy, że praca przy inwentaryzacji, to przede wszystkim praca na stojąco.
Dlatego wygodny strój, nie krepujący ruchów to podstawa. Może to być dres (długie spodnie)
lub długie, wygodne jeansy i zakryte obuwie. Te ostanie zalecamy nie tylko ze względu
na komfort pracy, ale też na bezpieczeństwo w sytuacjach, gdy pracujemy z cięższym
asortymentem. Poza tym dobrze też wziąć ze sobą cieplejszą bluzę, która szczególnie
przyda się w sklepach, gdzie ze względu na przechowywaną żywność, jest chłodniej.
Wszystkie ubrania wierzchnie oraz torebki podczas inwentaryzacji przechowywane
są w pomieszczeniach zbiorczych, dlatego nie polecamy brać ze sobą wartościowych
przedmiotów.

Jeżeli przed wyjazdem na inwentaryzacje masz jeszcze jakieś pytania lub chcesz
wyjaśnić ważne kwestie, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu:
71 750 77 00, pisząc maila na adres rekrutacja.polska@invent.ag lub poprzez
czat na naszej stronie www.invent.ag
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