
De peste 40 de ani suntem parteneri de 

încredere și competenţi în industria mo-

bilei, comerțul cu mobilă și comenzi prin 

corespondenţă, precum și pentru sectoarele 

cu cerințe logistice la nivel înalt. Cu locaţiile 

noastre în Germersheim, Melle și Leipzig, 

suntem direct la fața locului pentru clienții 

noștri și oferim servicii logistice flexibile, ra-

pide și vaste - în toată Europa. Oferta noastră 

nu include doar servicii de transport, ci şi o 

aprovizionare fiabilă al producției, o interco-

nectare al depozitelor, de la livrare până la 

servicii de asamblare la clientul final, precum 

și gestionarea returnărilor – toate acestea 

constituiesc profesionalismul nostru.

Ceea ce apreciază cel mai mult clienții noștri, 

este livrarea la timp al pieselor de mobilier 

mari și mici. Asigurăm cel mai înalt nivel de 

calitate și manipularea adecvată a tuturor 

produselor și materialelor incredinţate nouă.

Acum vă căutăm pe dvs ca să ne sprijiniți.

LUCRĂTORI DEPOZIT ŞI TRANSPORT
Pentru departamentul de recepţie şi de ieşire al mărfii, noi, grupul Reber căutăm
Lucrător ajutor în depozit (m/f/d) pentru recepţia mărfii, comisionare şi încărcare

CARE SUNT CERINŢELE NOASTRE
 ■ Limba germană (cunoştinţe de bază necesare  

pentru a putea comunica)

 ■ Disponibilitate pentru lucru în schimburi ( trei schimburi)

 ■ Certificare în domeniu reprezintă un avantaj, însă nu  

este o condiţie prealabilă

 ■ capacitatea de a desfăşura activitate fizică 

 ■ Punctualitate

 ■ Fiabilitate

 ■ Raţionament spaţial

 ■ Gândire orientată spre performanță

 ■ Motivația de a lucra în echipă

 ■ Pentru cetățenii din afara UE: permis de muncă  

valabil și permis de ședere

CE PUTETI ASTEPTA DIN PARTEA NOASTRĂ
 ■ O muncă interesantă şi diversificată

 ■ O retribuţie echitabilă

 ■ Contract de muncă pe perioadă nedeterminată

 ■ O echipa grozavă și motivată

 ■ Plăți speciale în formă de prime de calitate

Dacă dispuneţi de un spirit înalt de responsabilitate și vă simţiţi 

capabil pentru acest loc de muncă, atunci vă rugăm neapărat să 

ne scrieţi o scrisoare de intenție și împreună cu aceasta, să ne 

trimiteţi CV-ul şi diplomele dvs. Vă vom contacta cât de repede 

posibil, după vizionarea documentelor.


