
  

  
Norddeutsche Kaffeewerke 
GmbH  

Am Twäschenberg 1 
D-23936 Upahl 

t:  +49 38822 8242 0 

f:  +49 38822 8242 99 

 
www.ndkw.de 

Bankverbindung 
Citigroup Global Markets Deutschland AG 

blz 50210900    BIC-/Swift-Code 
CITIDEFF 

Kto (EUR)   2 163 45002 
IBAN         DE58502109000216345002 
Kto (USD)  1 216 345009 
IBAN         DE18502109001216345009 

Geschäftsführer 
Amir Levin 
Kai Wassermann 
Anna Reva  
 
Handelsregister Schwerin HR B 
9329 
USt-ID DE 252 753 353 

 

Оголошення  вакансії складського робітника (ч/ж/і)  

Як один з найбільш передових і сучасних заводів з сублімованої кави в Європі, ми шукаємо 
активного співробітника лабораторії для нашого заводу. Маючи близько 90 співробітників і 
виробничу потужність 4,500 тонн на рік, Norddeutsche Kaffeewerke GmbH, член Strauss Coffee, 
належить до міжнародних і середніх виробників у харчовій промисловості.  

 
Ми шукаємо складського робітника для нашого заводу на якомога ранній термін. 
Робочий час - 40 годин/тиждень. 
 
Ваші завдання: 

 Перевірка та запис супровідних документів, таких як накладні, вантажні документи, 

путівки небезпеки 

 Складування та переміщення товарів (наприклад, розділяти і збирати товари на складах 

відповідно до технічних аспектів і аспектів безпеки) 

 Упаковка і відправка товару згідно відповідним і наявним методикам комплектації і 

упаковки 

 Прибирання складу 

 Дотримування специфікацій системи менеджменту 

 Дозвіл на роботу з навантажувачем 

 Впровадження та виконання подальших робочих інструкцій та договорів компанії 

 

Ваш профіль: 

 Закінчене навчання в якості фахівця зі складської логістики / управління складом, в 

якості роздрібного пакувальника або еквівалентного навчання 

 Досвід в порівняній роботі в порівнянної компанії 

 Базові знання ІТ 

 Вміння працювати в команді 

 Самостійна і швидка робота 

 Гарне розуміння прочитаного 

 Готовність працювати в деякі свята 

 Дозвіл на керування промисловими вантажниками (ліцензія на навантажувача) 

 За певних умов, сертифікат відповідно до Закону про інфекційний захист для працівників 
харчового сектору 

 
Ми пропонуємо поряд з іншим: 
Norddeutsche Kaffeewerke GmbH пропонує Вам амбіційну та різноманітну роботу з відповідною 
винагородою. Ви будете працювати в сучасному робочому середовищі з плоскими ієрархіями і 
короткими шляхами прийняття рішень. Ви можете очікувати довгострокової перспективи на 
майбутнє з унікальною технологією на одному з розвивающихся ринків. 
 

 Перспективи професійної діяльності 

 Виплати бонусів 

 Виплата різдвової винагороди 

 Капіталоформуючі виплати  

 Спеціальна відпустка   Внутрішні продажі кави  

 Пільгове харчування  Корпорптивне додаткове медичне 
страхування.  

 
 


