
Raktárvezető 

A Bútorok Videnov az otthoni bútorok vezető gyártója, forgalmazója és kereskedője Bulgáriában. 

Közép-Kelet-Európában bővítjük tevékenységünket, jelenleg 4 országban működünk. 

 

A vállalat több mint 1500 alkalmazottat foglalkoztat minden területen. Hiszünk abban, hogy az 

emberek jelentik a legértékesebb befektetést. 

 

Mi lesz az ön hozzájárulása? 

Az Ön motiváló és eredményorientált raktárvezetési képessége segít abban, hogy megfeleljünk a 

magyarországi terjeszkedés kihívásainak. 

 

Főbb feladatok, munkák:  
• Ön felelős a szervezésért, az operatív munkáért, a folyamatirányításért és a raktárban lévő 

alkalmazottakért;  

• Szorosan együttműködik a logisztikai részleggel a megfelelő készletszint fenntartása érdekében; 

• Figyelemmel kíséri a megbízások végrehajtásának ütemezését;  

• Különféle KPI-kkel dolgozik, és összefoglalja az információkat a vezetőség számára;  

• Törekedni kell a termelékenység és a minőség javítására, valamint a karbantartási szabványok és az 

egészségügyi és biztonsági célkitűzések betartására;  

• Hatékony kommunikáció fenntartása valamennyi belső érdekelt féllel;  

• Nyílt és őszinte kommunikációt tart fenn a raktári személyzettel (maximum 5 fős csapat). 

 

Amit kínálunk: 

• Versenyképes díjazás;  

• Pályafutási lehetőségek egy nemzetközi vállalatnál;  

• Dolgozz olyan csapatban, amelyikben van fejlődési vágy;  

• Alapvető értékeink szerint élünk: a folyamatos növekedés és fejlődés, a stabilitás, a felelősség, 

valamint az emberek és a környezet iránti törődés. 

 

 



Amit keresünk: 

• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat legalább 3 év;  

• Logisztikai, üzleti vagy más releváns területen végzett oktatás;  

• Kiskereskedelmi vagy FMCG operatív üzletágban szerzett tapasztalat, különös tekintettel a 

logisztikára és a végfelhasználóhoz történő szállításra;  

• Stratégiai és céltudatos gondolkodás; 

• Kiváló vezetői és szervezői készségek;  

• Csapatvezetésben szerzett tapasztalat  

• Folyékony bolgár és magyar nyelvtudás – az angol nyelv munkaképessége előnyt jelent. 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:  
jenya.georgieva@videnov.bg 

 

 

НАЧАЛНИК СКЛАД 

 

Мебели Виденов е водещ производител, дистрибутор и търговец на мебели за дома в 

България. Разширяваме дейността си в Централна и Източна Европа, като в момента 

работим в 4 държави. 

В компанията работят над 1500 служители във всичките направления. Ние вярваме, че 

хората са най-ценната инвестиция. 

 

Какъв ще бъде Вашият принос? 

Способността Ви да осигурите мотивиращо и ориентирано към резултатите управление 

на склада, ще ни помогне да посрещнем предизвикателствата на нашата експанзия в 

Унгария. 
 

Какво ще правите? 

• Отговаряте за организацията, оперативната работа, управлението на процесите и 

служителите в склада; 
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• Работите в тясно сътрудничество с логистичния отдел за поддържане на 

подходящи нива на запаси; 

• Следите графиците за изпълнение на поръчките; 

• Работите с различни KPI и обобщавате информацията към ръководството; 

• Стремите се да подобрите производителността и качеството и спазвате 

стандартите за поддръжка и целите за здраве и безопасност; 

• Поддържате ефективна комуникация с всички вътрешни заинтересовани страни; 

• Поддържате открита и честна комуникация със складовия персонал (екип до 5 

човека). 

Какво предлагаме: 

• Конкурентно възнаграждение; 

• Възможности за кариерно израстване в международна компания; 

• Работа в екип, който има желание за развитие; 

• Ние живеем според нашите основни ценности за непрекъснат растеж и 

подобрение, стабилност, отговорност и грижа за хората и околната среда.  

Какво търсим: 

• Опит на подобна позиция минимум 3 години; 

• Образование в сферата на логистиката, бизнеса или друга подходяща област; 

• Опит в оперативния бизнес на търговията на дребно или бързообортни стоки, с 

акцент на логистиката и доставки до краен клиент; 

• Стратегическо и целенасочено мислене; 

• Отлични лидерски и организационни умения; 

• Опит в ръководенето на екип  

• Добро владеене на български и унгарски– работно ниво на английски език се 

счита за предимство. 

 

Вашата автобиография със снимка изпратете на следния емайл адрес: 

jenya.georgieva@videnov.bg  
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