
Сътрудник зареждане на стока на 4-
часов работен ден (от 6:00 до 10:30 ч. 
сутринта) 

ИКЕА е световен лидер в търговията с обзавеждане за дома с 403 
магазина в 49 държави. Започваме своята дейност в България чрез „Хаус 
Маркет“, която е част от холдинга Фурлис Груп. Към момента оперираме 5 
магазина в Гърция, един в Кипър и един в България, 5 Центъра за поръчки 
в Гърция и 3 в България, както и електронен магазин във всяка държава. 
 
Във връзка с разширяването на дейността си, търсим за нашия екип в 
магазин ИКЕА - София: 
 
Сътрудник зареждане на стока на 4-часов работен ден 
 
Описание на ролята: 
• отговорност за зареждането на отделите със заявената стока; 
• поддържане на актуална информация относно наличността на стоките и 
предстоящите доставки; 
• обработка на документи, свързани с трансфер на стоки; 
• поддържане на активна комуникация с останалите членове на 
Търговския екип; 
• планирате времето си по начин, позволяващ навременно приключване 
на зареждането. 
 
Изисквания за длъжността: 
• опит в сферата на търговията на дребно с големи обеми от 
бързооборотни стоки ще се счита за предимство; 
• много добра комуникативност и умения за работа в екип; 
• компютърна грамотност; 
• способност за работа в динамична среда. 
 
При нас ще получите: 
• работа на 4-часов работен ден, от 6:00 до 10:30 ч. сутринта; 
• Възможности за развитие в една от най-успешните световни търговски 
фирми; 
• Въвеждащо обучение; 
• Високо професионална и бързо развиваща се работна среда. 
 
Допълнителни придобивки:  
• Отстъпка при пазаруване в магазините ИКЕА и Интерспорт; 
• Ваучери за храна; 
• Карта за градски транспорт; 
• Годишен бонус, обвързан с представянето на магазина; 
• Допълнително здравно осигуряване; 
• Храна на преференциални цени в ресторанта за служители; 
• Безплатен достъп до лекар, намиращ се в магазина, веднъж седмично; 



• Ваучери за коледни подаръци; 
• Ваучери за почивка от вътрешни инициативи. 
 
Семейни придобивки: 
• Ваучер при раждане на дете; 
• Ваучер при сключване на брак; 
• Ваучер за децата отличници на нашите служители; 
• Ваучер за новоприет студент – дете на наш служител. 

 


