
 

 

 

Фахівець зі складської логістики (ч/ж), філія Кавельсторф 

Ви завідуєте зберіганням та комісуванням побутової техніки на багатоярусному складі. Ви 

несете відповідальність за інвентаризацію та ведення обліку матеріальних цінностей. У 

Вашому розпорядженні знаходиться сучасна навантажувальна та скануюча техніка. Ви 

можете розраховувати на різноманітну роботу, працюючи в найрізноманітніших сферах. 

Ви одержите інтенсивну підготовку під керівництвом кваліфікованого персоналу у 

кожному новому напрямку роботи. 

Завдання 

- Прийом, перевірка та зберігання товару 

- Комісування товару  

- Пакування товарів та підготовка їх до відправки  

- Догляд за робочим обладнанням та запасами  

 

Вимоги 

 

- По можливості цензія на навантажувач 

- Надійність, ініціативність та почуття відповідальності 

- Фізична стійкість 

- Базові знання німецької мови  

 

Графік роботи 

 

- Повна робочий день, 40 годин на тиждень 

- Зміни з понеділка по четвер: 

1. рання зміна з 07:00 до 16:30  

2. середня зміна з 11:00 до 20:30 

3. пізня зміна з 14:00 до 23:30 

 

- Вільний вибір середньої зміни (11:00) або пізньої зміни (14:00)  

- Рання зміна можлива після домовлення та навчання у ритмі чергування з іншими 

змінами 

- всі зміни в п'ятницю з 12:00 до 18:30  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Ми пропонуємо 

  

- договір на базі колективного договору оптової торгівлі в Мекленбурзі-Передній 

Померанії 

- 3100 євро брутто (оклад + різдвяна премія + святкова премія + премія + доплати + 

надбавки).    

- Безкоштовні напої, такі як вода та кава 

- Облік робочого часу  

- Лікар на підприємстві 

- Навчання у власному навчальному центрі компанії 

- Знижки для працівників 

- Доплати за нічну зміну 

- Бонусна модель 

- Доплати за різні графіки роботи 

- Забезпечення робочим одягом та матеріалами 

- Відпускні 

- Капіталоутворюючі виплати 

- Корпоративна пенсійна програма (пенсія компанії Stitz) 

- Різдвяний бонус 

- Баланс між роботою та особистим життям  

- 30 днів відпустки 

 

Просимо надсилати заявку разом з документами на адресу: 

 

Juliane Lüben 

Hermann Stitz & Co. ROSTOCK KG 

Fachgroßhandel für Haustechnik 

Silder Moor 9 

18196 Kavelstorf 

T +49 38208 66-103 

juliane.lueben@gc-gruppe.de 

mailto:juliane.lueben@gc-gruppe.de

