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Львів

Retail МЕРЕЖА
МАГАЗИНІВ

Limpopo» - це перша західноукраїнська мережа. Тут Ви зможете знайти і придбати 
дитячий одяг з нових колекцій чудових торгових марок: Mariquita, Coccodrillo, 
Coccobello, DaDa, Barbie. Купити дитячі іграшки, харчування, памперси, автокрісла, 
ліжечка, взуття, подарунки, солодощі, широкий асортимент канцтоварів і багато чого 
іншого від світових брендів: Hasbro, Maisto, Potex, Nikko, Bruder, Hepe, Vikingtoys, Color 
Splasherz, Lego, bibiCar, Mega Bloks, giro, SPIN master, HOBBY, EDU-TOYS, Safsof, RoboFish, 
Kodkod, theSmurfs, Yogurtinis, TinyLove, Pinkie Cooper, WowWee та ін.  

У дитячому супермаркеті «Limpopo» 
пропонуються товари
шести основних груп:
аксесуари
предмети гігієни і косметика
харчування
взуття, одяг
іграшки
канцтовари та товари для творчості
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ВІДГУКИ ПРАЦІВНИКІВ
про роботу в компанії

“Компанія  Ромус-Поліграф”  особисто  для  мене  асоціюється  з  розвитком,
дисципліною,  вчасною  оплатою  праці.  Також  це  можливість  працювати  в
компанії,  яка  входить  у  ТОП  10  сервісних  компаній  України.  Холод  Ю.  І.  –
наставник  для  працівників.  Одною  з  переваг  роботи  є  відрядження,
можливість  відкривати  для  себе  нові  горизонти.  Відчуваю  себе  частиною
команди.”

“В перший же день відчула що хочу зупинити свій вибір саме на цій компанії, 
оскільки  та  позитивна  атмосфера,  яка  відчувалась  одразу  –  переконала
остаточно.  Важливою  перевагою  вважаю  нашу  команду,  яка  складається  з  
кращих професіоналів, які роблять величезний внесок в розвиток компанії. 
Оскільки  компанія  працює  в  кількох  напрямках  –  можна  реалізувати  свій
потенціал в тій сфері,  яка допомагає краще розкритись і  кар’єрно зростати.  
Найкращі  задуми  й  творчі  ідеї  з  легкістю  реалізовуються,  бо  лояльність
керівництва цьому сприяє.”

Рутковська Орися
Посада –  Керівник відділу 
персоналу
2,5 роки в компанії

Мудрик Марія 
Посада – Керівник 
проекту 
7 років в компанії

Кошлєва Елеонора  
Посада – Керівник відділу 
маркетингу 
2,5 роки в компанії

“Ромус-Поліграф”  –  це  динамічна  та  прогресивна  компанія,  яка  впевнено
рухається до своєї мети. Керівництво завжди відкрите до нових ідей і приділяє 
значну  увагу  розвитку  своїх  співробітників.  Працюючи  в  цій  компанії  я
швидко  розвиваюсь,  як  спеціаліст,  набуваю  нових  знань  та  безцінного
досвіду. Тому я дуже рада бути частинкою компанії.” 



Королевич Ольга
Посада – 
Продавець-консультант 
(магазин-виставка) 
5 місяців в компанії

Данчак Надія
Посада – Менеджер з 
постачання 
3,5 роки в компанії

Терлецька Мар’яна
Посада – Графічний 
дизайнер 
3 місяці в компанії

Коваль Ольга
Посада –  диспетчер 
транспортної логістики
6 місяців в компанії

“Приємний колектив, допомагають у вирішенні складних ситуацій. 
Керівництво з розумінням ставиться до своїх працівників. Хороші умови 
та вчасна оплата праці.”

“За весь час перебування в компанії складались та складаються лише 
позитивні враження про роботу та про компанію в цілому. Комфортні 
умови, дружній колектив, лояльне керівництво. Оскільки компанія 
стрімко розвивається, то є можливість кар’єрного росту.”

“Відчувається велика підтримка з боку колег. Атмосфера завжди дружня, 
працюючи у компанії лише три місяці, я можу сказати, що відношення 
керівництва до своїх підлеглих - більш ніж просто лояльне.”

“В компанії працюю відносно недавно, проте впевнено можу сказати, що 
вже відчуваю себе частиною великої команди, яка має спільну мету і 
кожного дня докладає максимум зусиль для її досягнення. Дякую, що 
даєте можливість отримувати нові знання і розвиватись у сфері 
логістики.”



ГОЛОВНИЙ ОФІС:
79019, м. Львів
вул. Б. Хмельницького, 119А
тел. : 0 (800) 210 - 822
e-mail: info@romus.com.ua 
www.romus.ua


