Angajat la depozit (m / f / d) cu cunoștințe de limba română
De la zero la 100 - de la înființarea companiei în 2008, AUTODOC s-a stabilit drept cel mai important retailer online
online de piese auto. Cu o concentrare puternică a clienților și un sortiment bazat pe nevoi, în prezent, în jur de 2,5
milioane de produse de la 545 de producători pentru 128 de mărci de mașini, urmărim obiectivul menținerii acestui curs
de succes, îmbunătățindu-ne în mod constant și extindând în continuare poziția noastră pe piață. Intră și devine parte a
poveștii noastre de succes!
Pentru a ne consolida echipa de depozit din Berlin-Lichtenberg, căutăm un angajat în depozit (m / f / d) cu
cunoștințe de limba română cât mai curând posibil.

Ce vă puteți aștepta de la noi:
Acceptarea și controlul rentabilităților primite de către clienți
Verificarea și identificarea mărfurilor vehiculului folosind cataloage de produse online, verificări dimensionale, numere
EAN și date ale producătorului
Determinarea urmelor de instalare, proprietățile depozitului și caracteristicile garanției
Documentare în software-ul companiei și în Excel
Clarificarea cazurilor speciale în cooperare cu serviciul pentru clienți

Ce aduci cu tine:
Bună cunoaștere a limbii române și poate a vorbitului și a scrisului german
Fiabilitate și lucru atent
Dedicarea și munca în echipă
disponibilitatea de a lucra ore suplimentare în sezon
În mod ideal, o licență de stivuitor

Noi oferim:
Spațiu pentru participarea creativă la o echipă internațională
Oportunități de avansare, oferte de formare suplimentară și coaching într-o companie în creștere, cu ierarhii plate
Stații de lucru moderne cu fructe și băuturi proaspete
Beneficii corporative, cum ar fi Reduceri ale angajaților, evenimente în echipă și serbări ale companiei

Sună interesant?
Așteptăm cu nerăbdare să depui cererea ta! Trimiteți-ne documentele de candidatură, inclusiv CV-ul, așteptările dvs.
de salarizare și data dvs. de început cât mai devreme posibil prin e-mail la: jobs@autodoc.de

