
 

Працівник складу та логістики 

(ч/ж/і) 

 

Фабрика цукерок 

 

Sweet Tec GmbH, Lindhorst 4, 19258 Boizenburg/Elbe, Tel. 038847/ 3359 933, 

E-Mail: jobs@diebonbonfabrik.de 

Професійно та пристрасно працювати у команді на справжній кондитерській фабриці для 

досягнення успіху? Задавати тренди та захоплювати світ нашими смаколиками? Ласкаво просимо 

до сім'ї цукерок Sweet Tec. У регіоні Гамбурга ми виробляємо фруктові жуйки, цукерки, 

льодяники, іриски та веганські продукти на кількох найсучасніших виробничих потужностях з 

глибоким ноу-хау продукції. Ми є активним і стабільним сімейним бізнесом з понад 600 

співробітниками, який швидко розвивається і постійно зростає напротязі 16 років існування. 

Станьте частиною нашої команди! 

 

Для підтримки нашої команди ми шукаємо якнайшвидше 

 

 

Працівника складу та логістики (ч/ж/і) 

 

Твої завдання: 

 Отримання товару та вхідний контроль 

 Декларування товарів  

 Завантаження готової продукції із забезпеченням транспортної безпеки 

 Підготовка накладних та транспортних протоколів 

 Реєстрація та перереєстація товарів в SAP 

 Приймання повернень товарів та передача їх у виробництво 

 Зберігання та переміщення товарів на складі 

 Контроль запасів на складі (якість та кількість) 

 Забезпечення сировиною та пакувальними матеріалами за принципом FiFo (першим 

отриманий товар відпускається першим)   

Ми очікуємо від тебе:  

 Бажано мати закінчену освіту спеціаліста зі складської логістики або аналогічну 

підготовку. 

 або кілька років професійного досвіду роботи в логістиці виробничої компанії, в ідеалі - в 

харчовій галузі. 

 Ліцензію на навантажувач, а також практичний досвід роботи з вантажно-

розвантажувальними механізмами та системами управління товарами 

 Кооперацію в роботі зі спеціалізованими відділами, надійність та організаторські 

здібності 

Ми пропонуємо: 

 Індивідуальну та інтенсивну програму ознайомлення з завданнями для вдалого початку 

роботи у нас 

 Різноманітні завдання з широким простором для особистої відповідальності та організації 

в динамічній команді з хорошою згуртованістю 

 Гнучкий графік роботи: в адміністрації наших заводів у Бойценбурзі та/або в нашому 

Workspace в центрі Гамбурга та/або мобільна робота 

 Плоску ієрархію з культурою "ти" на всіх рівнях, відкриту комунікацію та швидкі процеси 

прийняття рішень 
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E-Mail: jobs@diebonbonfabrik.de 

 Професійно обладнаний фітнес-зал, фітнес-тренер та безкоштовні курси для фізичної 

компенсації після ласування та самовідданої роботи 

 Професійну, дружню атмосферу не лише на щорічних корпоративних вечірках, на яких 

ми святкуємо наші успіхи. 

Тобі підходить? Тоді приєднуйся до нас на солодкому боці життя і даруй нашою продукцією 

посмішку на обличчях інших людей! 

Надішли нам свої документи, бажано одним цілісним документом у форматі PDF на електронну 

пошту, вказавши бажаний рівень заробітної плати та можливу дату початку роботи. 


