
•  Excelente abilitati de analiza, planifi care, organizare, comu-
nicare, control si raportare Capacitatea de a lucra in echipa 

Oferim: 
•  Loc de munca stabil, intr-o companie in plina

crestere si cu planuri de investitie continua
• Oportunitati reale de avansare
• Pachet salarial motivant, potrivit experientei si pregatirii
• Mediu de lucru modern, nou si curat
• TRANSPORT GRATUIT
• Al 13-lea salariu
• Tichete de masa in valoare de 20 lei/ zi lucrata
• Asigurare medicala private
• Bonusuri de Craciun, Paste si 1 Iunie

Aplica acum: recrutare@MENNEKES.ro

Contact:
Anca Calistru
Human Resources Manager 

+04 728224824
Anca.Calistru@MENNEKES.ro 

Manager Departament Logistica

Grupul MENNEKES are mai mult de 80 de ani de experiență in industria electrica și este considerat un pionier al 
electromobilității. MENNEKES a dezvoltat ștecherul de încărcare „Tip 2”, care a devenit standardul pentru încărcarea
vehiculelor electrice în Europa în 2014. Astăzi, MENNEKES este un furnizor de servicii complete de soluții inteligente de 
încărcare eMobility și unul dintre cei mai mari producători mondiali de ștechere industriale cu o anuală venituri.

Descrierea jobului: 
•  Coordoneaza si controleaza permanent activitatea de 

depozitare, stocare, aranjarea marfurilor din depozit tinand 
cont de viteza de rotatie a stocurilor

•  Coordoneaza activitatea de inventariere a depozitului pe 
intreg anul calendaristic

•  Ofera consultanta si suport celorlalte departamente ale 
companiei cu privire la aspecte de logistica si
management al stocurilor

•  Este responsabil cu privire la comunicarea efi cienta cu 
diferitele departamente din cadrul companiei: productie, 
calitate

•  Dezvolta si intretine baza de date cu privire la
managementul stocurilor

•  Elaborează rapoarte de activitate şi bugeteaza
cheltuielile aferente activităţilor de logistică 

Candidatul ideal: 
•  Experienta minima 5 ani pe o pozitie similara 
• Abilitati de lucru Microsoft O�  ce (Excel avansat) 
• Cunostinte de limba Engleza (avansat) 
• Cunostinte de SAP nivel avansat 
• Capacitate de organizare si planifi care 
• Orientarea catre rezultat prin reducerea costurilor 
• Abilitati de Leadership 
• Managementul dezvoltarii angajatilor din subordine 

POWER YOUR
   CAREER!


