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.
6 PODSTAWOWYCH RZECZY, PRZYDATNYCH PODCZAS ZAGRANICZNYCH INWENTARYZACJI
Wyjazd za granicę jest świetną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Jednak żeby
wszystko przebiegło bez większych problemów, trzeba się na niego dobrze przygotować.
Szykując się do wyjazdu na inwentaryzacje zagraniczne należy pamiętać o 6 rzeczach, które
powinniśmy ze sobą zabrać.

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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GOTÓWKA LUB KARTA PŁATNICZA
Bez odpowiednich zasobów finansowych trudno myśleć o komforcie jakiejkolwiek podróży.
Wyznacz sobie minimalną kwotę, którą zawsze będziesz mieć przy sobie, tak abyś w razie
potrzeby miał zawsze możliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb.
Przede wszystkim przygotuj sobie gotówkę w odpowiedniej walucie, która przyda się do zakupu
wody oraz kanapek, gdy zgłodniejesz podczas pracy. W przypadku kiedy wybieramy się
w miejsce, gdzie jest łatwy i bezproblemowy dostęp do bankomatów nie potrzeba brać dużej
ilości gotówki. Sprawdź jednak wcześniej w swoim banku wysokość prowizji od wypłaty
i przelewów zagranicznych.

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.
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RĘCZNIKI I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ
Bez wątpienia jest to nieodzowny element każdej podróży, nieważne czy jedziemy
w celach rekreacyjnych czy w zarobkowych. Zadbajmy zatem, aby nasza obecność
nie była dla innych uciążliwa. Spakujmy do torby odpowiednią ilość środków
higieny osobistej. Jednak nie jedziemy na bezludną wyspę i jeśli wystąpi taka konieczność,
zawsze możemy uzupełnić braki.

ODPOWIEDNIA TORBA
Często zadajecie pytanie, czy są jakieś ograniczenia bagażowe i jak dużą torbę podręczną
można ze sobą zabrać. Są to oczywiście w pełni uzasadnione pytania. Tym bardziej,
że wyjeżdżamy na dłużej. Dlatego od razu odpowiadamy, by pakując się mieć na uwadze,
że środki komunikacji mają określone wymagania. Aby bez problemu wejść na pokład
autokaru, nasz bagaż podręczny nie powinien przekraczać 5 kg. Natomiast bagaż główny,
który musi zmieścić się w przeznaczonym do tego miejscu, nie powinien przekraczać 20 kg.

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.zagranica@invent.ag lub poprzez
czat na naszej stronie www.invent.ag
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