
Повече от 40 години ние сме надежден 

и компетентен партньор в мебелната 

промишленост, търговията с мебели 

и каталожната търговия, както и в 

браншове със сходни високи изисквания 

в логистиката. С нашите седалища в 

Гермерсхайм, Меле и Лайпциг ние сме 

точно на място за нашите клиенти и 

извършваме гъвкави, бързи и всеобхватни 

логистични услуги в цяла Европа. Не само 

транспортните услуги, но надеждното 

снабдяване на производството, 

изграждането на мрежа от складове, 

доставката чак до монтажния сектор 

на нашите крайни клиенти, както и 

управление на върнатите пратки са наша 

професия.

Това, което клиентите ни ценят най-

много е доставката в срок на мебели 

големи и малки модули. Ние осигуряваме 

максимална степен на качество и 

правилното претоварване на всички 

предоставени ни продукти и материали.

Сега ние търсим Вас, за да ни помагате.

РАБОТНИК/-ЧКА СКЛАД И ТРАНСПОРТ
За приемането и изпращането на товари и комисионирането им, ние ReberGruppe търсим
Помощник в склад (м/ж/д) за получаване на нашите товари, комисионирането и разтоварването.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС
 ■ Немски език (основни познания за разбиране)

 ■ Готовност за работа на смени (ранна,  

късна или нощна смяна)

 ■ Опит в работата в склад е желателен,  

но не задължителен

 ■ Физическо натоварване

 ■ Точност

 ■ Надеждност

 ■ Пространствено мислене

 ■ Мислене, ориентирано към резултатите

 ■ Мотивация за работа в екип

 ■ При граждани извън ЕС: валидно разрешение  

за работа и престой

КАКВО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА  
ОЧАКВАТЕ ОТ НАС

 ■ Интересна и разнообразна работа

 ■ Възнаграждение съобразно резултатите

 ■ Безсрочен трудов договор

 ■ Прекрасен и мотивиран екип

 ■ Допълнителни възнаграждения чрез премии за качество

Ако притежавате високо чувство за отговорност и се 

чувствате на ниво за справяне с предизвикателството, то 

непременно трябва да напишете молба за кандидатстване 

и да ни я изпратите заедно с биографията и свидетелствата 

си. Ние веднага ще се свържем с Вас, след като сме 

проверили Вашите документи.


