
 

 

 

Pentru departamentul Aprovizionare&Logistică căutăm Asistent logistică. 

 

 

LOCUL DE MUNCĂ: Brătuleni, Miroslava - Depozit Central 

Persoana angajată va fi responsabilă de:  

 managementul flotei auto;  

 prelucrarea, completarea și arhivarea documentelor legate de activitatea depozitului;  

 procesarea comenzilor introduse de către agenții de vânzări, rutarea optimă, emiterea documentelor de livrare și 

transmiterea documentelor către platformele logistice externe și transportatorii terți; comunicarea cu platformele și 

transportatorii pentru monitorizarea livrărilor la clienti;  

 backup pentru Asistent logistică/Coordonator logistic; 

 backup Gestionari depozit Iași, inclusiv manipulare marfă și manevrare stivuitor, atunci cand este cazul; 

 suport acordat echipei departamentului Aprovizionare și Logistică. 

Candidatul ideal:  

 o persoană integră, atentă la detalii, responsabilă, orientată către rezolvarea problemelor, punctuală, cu bune 

abilități de comunicare, loială, conștiincioasă și riguroasă în realizarea sarcinilor,  

 rezistentă la efort, cu condiție fizică bună/adecvată pentru manipulare marfă;  

 cu studii medii finalizate prin bacalaureat (studiile superioare constituie un avantaj);  

 deținerea certificatului de absolvire pentru ocupația de stivuitorist constituie un avantaj; 

 experiența necesară: minim 6 luni de lucru pe un post similar;  

 persoană care să aiba noțiuni privind contabilitatea primară; experiență în operare PC, utilizare a pachetului de 

programe Office (Word, Excel); 

Oferim 

 Salariu competitiv și bonus lunar variabil corelat cu realizarea obiectivelor de performanță; 

 Tichete de masă; 

 Transport organizat în Iași: la și de la locul de muncă; 

 Prime de vacanță, de sărbători (Paște + Crăciun), 1 Iunie, pentru ziua de naștere; 

 Zi liberă pentru ziua de naștere; 

 Dezvoltare profesională la locul de muncă.  

Dacă vă regăsiți în cele de mai sus puteți trimite CV-ul dumneavoastră pe adresa de email: hr@zeelandia.ro până la 

data de 14.10.2022.  

Prin trimiterea CV-ului către Zeelandia (Angajator, administrator de date), sunteți de acord cu prelucrarea de către 

Angajator a datelor dumneavoastră personale cuprinse în CV în vederea recrutării pentru postul indicat în anunț. 

Doar candidații potriviți vor fi contactați. Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. 
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