
OPEN POSITION in Krusevac 

У овом тренутку, наша компанија тражи кандидата који ћe постати део нашег тима за 

следећу радну позицију: 

Warehouse operator/ operater u magacinu 
 

KROMBERG & SCHUBERT is a global industrial 

group primarily active in automotive industry, 

comprises four business units: Cables, Оn-board 

networks, Plastics Technology and Mechatronics. It 

provides its products to the largest European car 

manufacturers (VW, BMW, AUDI, Mercedes, 

Škoda...), and employs over 40,000 people 

worldwide in more than 30 different locations. 

If you find the position interesting and you match the 

requirements, please send your cover letter and  

your professional CV in English  language to 

recruitment.serbia@kroschu.com 

Only applications sent  within  the dead line stated in this 

advertisement will be taken in consideration. 

Ако сте заинтересовани за позицију и ваш профил 

одговара захтевима, молимо вас пошаљите 

мотивационо писмо и биографију на енглеском језику, на 

следећу адресу:  recruitment.serbia@kroschu.com 

Само апликације послате на време и у року важења овог 

огласа биће узете у обзир. 

 

In Serbia, in the Kruševac region, KROMBERG & SCHUBERT  plans to build a manufacturing plant  

and  ultimately  employ up to 2,500 workers. 

У Србији, у региону Крушевца, KROMBERG & SCHUBERT планира изградњу фабрике и у наредних 2 до 3 

године упослиће до 2.500 радника.  
 

Warehouse operator/ operater u magacinu 

 
Припада Одељењу за логистику. Одговара директно шефу смене у Логистици. 

Радне обавезе укључују али нису ограничене на:  
  Истовар пристиглих материјала и њихово складиштење у магацину.  

  Складиштење материјала  без оштећења истих.                                                   

  Пријављивање разлика у квалитету или квантитету материјала. 

  Селекција, припрема и утовар завршених производа. 

  Подношење дневних извештај  колегама и Менаџеру.  

  Задужен је за одржавање хигијене у магацину . 

 

Услови:  

• Способност за праћење радних инструкција и тимски рад.  

• Могућност за рад у три смене  

• Интензивна физичка активност, добар вид и препознавање различитих нијанси боја.  

 

 

 

 

 

 
 

Генерални захтеви  

• Завршено средње образовање  

• Претходно искуство рада у магацину  

• Претходно искуство у раду у три смене  

• Способност  извршавања радних задатака, 

познавања основа математике и длично 

ознавање MS Power Point i MS Excel. 

   

 

Ми нудимо  

•Целокупну подршку у брзорастећој интернационалној 

компанији  

•Стабилност и самоактуализацију  

•Могућност за професионални напредак и усавршавање 

•Одлични услови за рад  

 

KROMBERG & SCHUBERT  је глобална индустријска 

групација примарно активна у аутоиндустрији, коју 

чине четири целине: Каблови, On Board мрежа, 

Пластична технологија и Мехатроника. Своје 

производе пласира највећим европским 

произвођачима аутомобила  (VW, BMW, AUDI, 

Mercedes, Škoda...)и запошљава преко 40 000 људи 

на више од 30 различитих локација у свету 
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