
 

 

 

Căutăm pentru departamentul Aprovizionare&Logistică Manipulant mărfuri. 

 

LOCUL DE MUNCĂ: Depozit Chiajna - comuna Chiajna, Jud. Ilfov  

Oferim: 

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

 Tichete de masă; 

 Angajare cu contract de muncă pe durată nedeterminată;  

 Program de lucru 8 ore pe zi, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00; 

 Transport la/de la locul de muncă, decontat în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca; 

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

 Zi liberă pentru ziua de naștere; 

 Asigurare de grup pentru acoperirea unor riscuri ca urmare a unui accident; 

 În cadrul serviciului de medicina muncii, va putea beneficia de servicii de specialitate; 

 Dezvoltare profesională la locul de muncă.  

Persoana angajată va fi responsabilă de:  

 Manipularea mărfii atât la descărcare cât şi la încărcare din/în mijloacele de transport/depozit cu transpaleta 

manuală, transpaleta electrică sau stivuitorul, după caz; 

 Primirea, depozitarea și încărcărcarea mărfurilor respectând dispozițiile primite de la superiorul ierarhic 

 Curățenia la locul de muncă și de organizarea spațiului depozitului în conformitate cu instrucțiunile în vigoare; 

 Pregătirea mărfurilor pentru livrare conform documentelor și instrucțiunilor primite de la gestionar/superiorul 

ierarhic; 

 Participarea activă la inventarierea mărfurilor din depozit.  

 

Candidatul ideal:  

 Persoană integră, conștiincioasă și riguroasă în realizarea sarcinilor; 

 Ordonată, cu gândire analitică, cu capacitate de a sintetiza și a prioritiza, cu abilități de comunicare, rezistentă la 

efort fizic; 

 Educația necesară: minim 8 clase, studiile medii sau școala profesională pot constitui avantaj; 

 Experiența necesară: minim 3 luni de lucru într-un depozit de livrări marfă; 

 Cunoștințe tehnice: cunoștințe de a lucra cu transpaletul manual (deținerea carnetului de stivuitorist constituie un 

avantaj); deținerea cunoștințelor de a lucra cu un WMS (sistem de management al depozitelor) constituie un 

avantaj; 

 Domiciliul stabil în București/Ilfov sau localități limitrofe. 

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

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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