
   

H Εταιρία Foodlink Α.Ε.  μητρική εταιρία του Ομίλου FDL (με έδρα στον Ασπρόπυργο), αναζητά 
ένα άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης: 

 

Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης Αποθήκης 

 

Περιγραφή Καθηκόντων 

• Καθημερινή παρακολούθηση ροής παραγγελιών 

• Έκδοση παραστατικών (παραγγελίες, επιστροφές, παραλαβές) 

• Καταχώρηση επιστροφών και άκυρων 

• Διαχείριση αντικαταβολών 

• Δημιουργία picking list 

• Αρχειοθέτηση παραστατικών 

 

Απαιτούμενες Γνώσεις  

• Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε συναφή θέση σε εταιρία 3PL ή τμήμα Logistics εμπορικής 
εταιρίας  

• Τελειόφοιτος/η ή Απόφοιτος/η  με κατεύθυνση στην Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού 
(θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 

• Εμπειρία σε χρήση WMS/ERP  

• Πολύ καλή χρήση MS Excel 

 

Προσωπικές Δεξιότητες 

• Θετικό πνεύμα και ενθουσιασμός  

• Ανεπτυγμένη δεξιότητα επικοινωνίας  

• Δυνατότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  

• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 

• Κάτοχος μεταφορικού μέσου  

 

Η Εταιρία Προσφέρει: 

• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  

• Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον  

 

Η FOODLINK αποτελεί τη μητρική εταιρία του Ομίλου FDL. Ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να 

αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των contract logistics. Έχοντας 

συνάψει συνεργασία με πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, 



   

και βασιζόμενη σε μία ισχυρή ομάδα έμπειρων διοικητικών στελεχών, κατέχει σήμερα 

ηγετική θέση μεταξύ των εταιριών του χώρου, ενώ αποτελεί τη μοναδική εταιρία logistics 

εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.                                 

Στον Όμιλο FDL αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους μας ως τον βασικότερο παράγοντα της 

επιτυχούς πορείας μας. 

Πιστεύουμε ότι μέσα από την ατομική εξέλιξη του κάθε εργαζομένου διαμορφώνεται η 

εταιρική μας κουλτούρα ενώ ταυτόχρονα παραμένουμε προσανατολισμένοι στη επίτευξη 

των εταιρικών μας στόχων. 

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην λειτουργία ενός οργανισμού που επικοινωνεί, 

συνδημιουργεί και αναπτύσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους του. 

Εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης, δίνουμε κίνητρα και 

λειτουργούμε ομαδικά σε ένα εξελισσόμενο και ανοιχτό εργασιακό περιβάλλον. 

Στοχεύουμε σε συνεχή ανάπτυξη με βασική αρχή το να κάνουμε όλοι, κάθε μέρα ένα βήμα 

μπροστά. 

 

 

 

 


