
 

 
 

Der Versandarbeiter - distribuitorul 

gutes technisches Verständnis haben – înțelegerea termenilor tehnici 

flink sein – a fi agil 

Aufträge lesen – citirea sarcinilor 

Kommissionieren – gestiune, comisionare 

Warenannahme – preluarea mărfii 

Erfassen der gelieferten Waren – înregistrarea mărfii livrate 

Einlagerung der Ware in die Regalsysteme – depozitarea mărfii pe rafturi 

Waren verpacken – ambalarea mărfii 

Deutsche Sprache lessen können – citirea limbii germane 

Berufserfahrung im Versand – experiență în domeniul expedițiilor 

Führerschein – permis de conducere 

Staplerschein – permis de stivuitorist 

Logistikmitarbeiter - lucrător în logistică 

Identprüfung der angelieferten Waren -  recepția mărfurilor recepționate 

Lieferschein – aviz de însoțire a mărfii 

Etwas  sorgfӓltig überprüfen – ceva de verificat minuțios 

Beschӓdigungen von Waren – deteriorarea mărfurilor 

Menge – cantitate 

Unregelmӓßigkeiten melden – notificarea neregularităților 

Kommissionierung veranlassen -  solicitare de comisionare 

nach Kundenanforderung -  în funcție de cerința clientului 

termingerecht – în timpul stabilit 

Termin einhalten – încadrare în termen 

Versandpapiere erstellen – întocmirea actelor de livrare 

 

Lieferpapiere – acte de însoțire a mărfii 

Versandpapiere – documente de însoțire a mărfii 

korrekte Abwicklung – îndeplinirea corespunzătoare (a sarcinilor) 

Anmeldung der Lieferungen – înregistrarea livrării 

Kundenportal – portalul pentru clienți 

Ware anmelden – avizarea mărfii 

Daten – date/informații 

Wareneingangsbuchung – evidența întrărilor de mărfuri 

Eingangskontrolle und – prüfung – control de intrare și verificare 

notwendige Etiketten – etichete necesare 

Etiketten ausdrucken – imprimarea etichetelor 

Beistellteile – componente furnizate 

Bestandsführung – realizarea inventarului 

den Bestand aufnehmen –înregistrarea inventarului 

Mehrwegverpackungen -  ambalaje reutilizabile 

verbuchen – a contabiliza 



 

 
 

Bestandsabgleich – comparare inventar 

Rechnungsprüfung – audit/verificarea  facturilor 

Frachtkosten – costuri de transport/de încărcare 

Löschungskosten – costuri de debarcare 

Produktionshelfer – lucrător comercial/lucrător în producție 

Produktion – producție 

in der Produktion arbeiten – a lucra în producție 

 

 

Schichtarbeit – muncă în schimburi 

Frühschicht – tura de dimineața 

Tagesschicht – tură de zi 

Nachtschicht – tură de noapte 

viele Überstunden machen – a face multe ore suplimentare 

Pick- by- Voice (System) – comunicare hands free între gestionari 

produzieren – a produce 

Tätigkeiten ausführen – a duce la îndeplinire sarcinile 

jemandem zuarbeiten – a ajuta pe cineva 

Bearbeitungs/ Verarbeitungsarbeiten – prelucrare/procesare 

Ausgangsmaterialien – materii prime   

nach Anweisung verrichten – a duce la îndeplinire după indicații 

Beschicken der Produktionsanlagen – pregătirea utilajelor 

Maschinen selbstständig bedienen – operarea individuală a utilajelor 

Maschinenlauf überwachen – supravegherea funcționării utilajelor 

Sortierarbeiten – munci de sortare 

Verpackung von fertigen Waren – împachetarea mărfurilor finite 

in großen Produktionshallen arbeiten – a lucra în hale mare de producție 

aus dem Lager/ Magazin holen – a lua din magazie 

in den Werkhallen – în halele industriale 

für mehrere Maschinen zuständig sein -  a fi responsabil de mai multe utilaje 

ohne Unterbrechung laufen – funcționare fără întrerupere 

schwere Teile austauschen – schimb de componente grele 

an schwer zugänglichen Stellen – în locuri greu accesibile 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

einhalten der Sicherheitsvorschriften -  respectarea normelor privind securitatea în muncă 

alle Tätigkeiten sorgfältig ausführen – îndeplinirea tuturor sarcinilor în mod meticulos 

Qualitätsansprüchen -  standarde de calitate 

Zeitdruck – presiunea timpului 

Akkordarbeit –norma de lucru  

Arbeit mit Geräten und Maschinen – lucru cu aparaturi și utilaje 

 

 

Handarbeit – lucru de mână 

Tragen von Schutzkleidung- a purta haine de protecție 

Schutzhandschuhe– mănuși de protecție 

Reinigungsarbeiten – muncă de curățenie 

Gehörschutz bei Maschinenlärm – protecție auz împotriva zgomotului 

Produktionshallen – hale de producție 

Beladen, Entladen – încărcare, descărcare 

Staplerfahrer – motostivuitorist 

Lagerarbeiten – muncă în depozit 

Verladearbeiten – muncă de încărcare 

Bereit zur Verladung – pregătit de încărcare 

Hubstapler - stivuitor 

Gabelstapler – stivuitor cu furcă 

Frontstapler – stivuitor frontal 

Seitenstapler – stivuitor lateral 

Stapler für Hochregal – stivuitor pentru raft înalt 

Beförderung von Waren in die Lagerrӓume – transportarea mărfii în depozite 

um Weitertransport bestimmt sein -  destinat pentru a fi transportat mai departe 

auf Lastkraftwagen oder Container verladen – încărcarea camionului / containerului 

Staplerschein – permis stivuitorist 

Staplerbedienung – operare motostivuitor 

Transportieren und Lagern – a transporta și a depozita 

Beförderung von Paletten – transport paleți 

Beförderung von Gitterboxen - transport cutii din metal 

 

 



 

 
 

 

 


