
SKLADNÍK 
DISTRIBUČNÍ 
CENTRUM 
POSTŘIŽÍN Přijďte se podívat, jak práce 

v našem distribučním centru 
vypadá. 

Po telefonické domluvě je 
návštěva možná kdykoli.

Tel.:  727 827 168,  
315 668 121

+  Nástupní mzda 20 930 Kč
+  Po 6 měsících nárůst mzdy na 22 000 Kč
+  Další nárůst mzdy  
až na 24 000 Kč

+  Smlouva na dobu neurčitou

HLEDÁME KOLEGY 
A KOLEGYNĚ



Dostanete se k nám také jednoduše
svozovými autobusy ze směrů Litoměřice, 
Roudnice nad Labem, Most, Louny, 
Slaný, Kralupy nad Vltavou, Štětí, Mělník, 
Neratovice a Veltrusy.

BUDETE U NÁS PRACOVAT
RÁDI, PROTOŽE NABÍZÍME:

– možnost kariérního růstu,
– proškolení na obsluhu manipulační techniky a další možnosti vzdělávání,
–  sleva 10 % na každý nákup v síti Tesco (po 6 měsících),
–  zaměstnanecká jídelna s nepřetržitým provozem – dotované jídlo od 16 Kč,  

káva a čaj po celý den zdarma,
– až 6 dní rekondičního volna na základě počtu odpracovaných let,
–  1 den placeného volna navíc na doprovod dítěte na dětský tábor, 

ozdravný pobyt nebo na 1. den v první třídě ZŠ,
–  sportovní a společenské akce (např. zaměstnanecký ples, mikulášská nadílka pro děti),
– možnost dobít energii v relaxačním koutku a u fotbálku.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Tesco Stores ČR, a. s., se sídlem Vršovická 1527/68b,  
100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 45308314, zapsanou do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1377, ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pro účely evidování žádosti o přijetí do pracovněprávního 
vztahu, a to po období nevyhnutelně nutné pro výběr uchazečů o zaměstnání. V případě, že nedojde ke vzniku 
pracovněprávního vztahu s Tesco Stores ČR, a. s., a to nejpozději do jednoho roku, souhlasím  
se skartováním/likvidací svých osobních údajů.

STAŇTE SE ČLENEM SKVĚLÉHO TÝMU!

NÁVRATKA
V případě zájmu prosím vyplňte formulář  
a zašlete jej na tuto adresu:

Distribuční centrum Tesco
Průmyslová 500
250 70 Postřižín
      727 827 168, 315 668 121
      nabor_distribuce@cz.tesco-europe.com
      www.itesco.cz sekce Kariéra
Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Jméno:

Tel. kontakt:
Příjmení:

Adresa:
E-mail:

Podpis:

Praha

Most

Louny

Litoměřice

Slaný

Roudnice
nad Labem Štětí

Mělník
Veltrusy

Kralupy  
nad Vltavou

Neratovice

Postřižín


