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•    Υποστήριξη της ορθής λειτουργίας της αποθήκης σε 
συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του Κέντρου ∆ιανοµής
•    Παρακολούθηση αποθεµάτων και υποστήριξη στην 
υλοποίηση απογραφών
•    Οργάνωση υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης – 
καθαριότητα.
•    Έλεγχος παραλαβών από προµηθευτές
•    Φόρτωση και ∆ροµολόγηση των φορτηγών 
διανοµής στα καταστήµατα των πελατών ανά 
δροµολόγιο
•    Έλεγχος και παραλαβή των κενών – εγγυοδοσίας - 
επιστροφές
•    Άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της γεωγραφίας 
ευθύνης του Κέντρου ∆ιανοµής.
•    Επιµέλεια και φροντίδα για την ορθή και ασφαλή 
λειτουργία και συντήρηση των οχηµάτων του Κέντρου 
∆ιανοµής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σηµείωµα στο e-mail: hr@bakalaros.gr 
αναγράφοντας στο θέµα τον κωδικό θέσης 
(SAL).

Θα ληφθούν υπ’ όψη µόνο βιογραφικά που πληρούν τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά.

•    Εµπειρία τουλάχιστον 2 (ετών) ετών σε ανάλογη 
θέση και κατά προτίµηση σε εµπορικές εταιρείες 
καταναλωτικών προϊόντων µε πελατολόγιο σηµεία 
εστίασης, αίθουσες Super Market και Mini Markets.
•    Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ µε κατεύθυνση ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων & Logistics, επιθυµητό.
•    Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και εξοικείωση 
µε ERP συστήµατα.
•    Άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας µε ΠΕΙ και κάρτα 
ηλεκτρονικού ταχογράφου, επιθυµητό. 
•    Πνεύµα συνεργατικό, µε πολύ καλή αντίληψη των 
αρχών εξυπηρέτησης των πελατών και κατανόησης 
των αναγκών της αγοράς ενδιαφέροντος. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Στέλεχος αποθήκης – Βοηθός Υπεύθυνου Κέντρου ∆ιανοµής 

Aρµοδιότητες:

Η εταιρεία παρέχει  ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχή εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης σε ένα 
σύγχρονο και οργανωµένο περιβάλλον.

Ο Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος όµιλος επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιείται στην εµπορία και διακίνηση Αναψυκτικού – Ζύθου – Νερού και Ποτών. Απασχολεί 100 
εργαζόµενους και εξυπηρετεί τις ανάγκες 4.000 σηµείων πώλησης σε 8 νόµους σε ολόκληρη τη ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α. 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου µας, ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΕ, αναζητά Στέλεχος αποθήκης, Βοηθό Υπεύθυνου Κέντρου 
∆ιανοµής, µε έδρα την Πάτρα.
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