
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az 1953-ban alapított  vállalkozás, Németországban 3 telephelyen több mint 200 dolgozóval, az egyik legnagyobb 
szállítója a szezonális dekorációknak Európában. 
Társaságunk egészséges és folyamatos fejlődést mutat. 
Ügyfeleink európa nagy kereskedelmi láncai. Dekorációs termékek teljes választékát kínáljuk tavaszi/húsvéti 
őszi/halloween és karácsonyi szezonokra. Kínálatunk a kiegészítő szolgáltatásokon keresztül - mint az árukínáló 
állványok feltöltése értékesítésre - válik teljessé, megvalósítva ezzel a teljes körű kiszolgálási koncepciót. 
 
100%-os Magyaroszagi leányvállalatunk számara- 
 

Geroma Danubia Kft in 6323 Dunaegyháza, Ungarn 
 
keresünk határozatlan idejü munkaviszonyra a legkorábbi kezdéssel 
 

Raktárvezető (férfi/nő) 
 

Leányvállalatunk 1996-ban alakult, és Budapesttöl körübelül 70 km-re délre található, ahol jelenleg mintegy 40 
munkavállalót foglalkoztatunk. Dekorációs termékeket gyártunk, csomagolunk, címkézünk valamint az ügyfeleink 
megrendeléseit állítjuk össze.  
 
A munkakör teljes leírasát magyar nyelven megtalálhatja honlapunkon: www.rodermund.de/karriere/hu 
 
Az Ön feladatai: 

 Ön közvetlenül a Geroma Danubia Kft Ügyvezetö igazgatóinak jelent 

 Felelösség az anyagáramlás, a raktározás valamint a bejövő áruforgalom zökkenőmentes és hatékony 
működéséért 

 Raktározási folyamatok  irányitása, végrehajtása  

 Készletkezelés beleértve a leltári feladatokat is  

 Szakmai és vezetői felelősség a raktározás és a beérkező áruk területére vonatkozóan  

 Az Ön irányítása alatt dolgozó munkavállalók motiválása, fejlesztése 

 Az elöírt szabályok betartása a tisztaságra, a minőségre, a környezetvédelemre  
és a biztonsági előírásokra vonatkozóan  

 Felelöség a raktárban, és a termelésben lévö összes gépért, eszközért 
 
Az Ön profilja: 

 A német anyavállalattal történö kommunuikáció miatt elöfeltétel a nagyon jó német illetve a magyar 
nyelvtudás. Alternatívaként az angol nyelv erös szintü ismerete is elképzelhetö 

 Olyan személyt képzelünk el, aki jó példaképként jár elöl és véghez viszi a dolgokat 

 Rendelkezeik felsöfokú végzettséggel vagy szakirányú képesítéssel 

 Rendelkezik idevágó raktári tapasztalattal, illetve munkavállalók irányitásaban való jártasságal 

 Technikai hozzáértés  

 Felhasználói szintü ismerete a szokásos Microsoft Programoknak valamint tapasztalat egy árukezelö 
rendszer használatával, kiváltképpen az SAP-vel  

 Magabiztos, kommunikatív fellépés, felelöségteljes, stukturált munkamódszer  
 



 

 

 

 

 

Amit kinálunk: 

 Egy változatos, jövö biztos munkahely  

 Célzott, és intenzív betanulás modern környezetben, akár Németországban is   

 Továbbképzési lehetöség  

 Nagyon jó munkahelyi légkör egy dinamikus csapatban  

 Teljesítmény orientált díjazás  

 Széleskörü szociális juttatások  
 
 
Ha a tevékenység felkeltette az érdeklödéset, örömmel vesszük jelentkezését.  
Kérjük küldje el az Ön teljes jelentkezési anyagát (önéletrajz, iskolai bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló 
bizonyítványok vagy Diploma, korábbi munkahelyröl/munkahelyekröl referenciák a  fizetési igényének valamint a 
lehetséges kezdési idöpont megjelölésével) E-mailben direkt Mario G. Krebs úrnak. 
Mario G. Krebs úr ügvezetöje is a Geroma Danubia Kft-nek is. 
Kérjük, hogy semmilyen személyes kapcsolatot ne vegyen fel a dunaegyházi leányvállaltunkkal. Minden a 
jelentkezés folyamatával kapcsolatos ügyet kizárólag Krebs úr fog feldolgozni. 
 
 

Gerd Rodermund GmbH & Co. KG 
Herrn Mario G. Krebs 
Kaufmännischer Geschäftsführer 
Schmiedeweg 6-8   
77972 Mahlberg/Deutschland 
E-Mail: m.g.krebs@rodermund.de 
 
 

További állásajánlatokat talál weboldalunkon: www.rodermund.de 
 

mailto:m.g.krebs@rodermund.de

