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Символът & в нашето фирмено

лого символизира близките ни

отношения с клиенти, доставчици и партньори.

Йобстел ГОТОВО!&
Повече от 90 години Йобстел се представя с успех

в областта на спедицията и транспортните услуги.

Започналата с един конски фургон фирма днес е

модерна логистична компания, доставяща

стоките на местни и международни клиенти и

партньори по целия свят.
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384.000
пратки / год

55,8 M €
оборот 2014

60
автомобила

180
интермодални контейнера

ФИРМЕНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Юридическа форма:

Дружество с ограничена отговорност ( . / )LTD GmbH

220
служители

9
логистични центъра

Фирмен код: 103038

№ на регистрация ДДС: 295 92 704

отнася се за . . .

FN b

ATU

JOEBSTL Gesellschaft m b H
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Повече от 90 години сме в крак с времето.

От основаването си през 1924 фирмата ни

постоянно се развива и днес е модерна

логистична организация

ВАЖНИ СЪБИТИЯ В НАШАТА ИСТОРИЯ
1924

1929

1966

1979

1989

1994

1995

1997

Основаване на фирмата

Закупуване на първия автомобил

Смяна на поколенията: синът на основателя -

Йохан Йобстел младши и неговата съпруга

застават начело на компанията

Учредяване на J BSTL Gesellschaft m.b.H.

Учредяване на

J BSTL gesellschaft m.b.H.

Стратегическа инвестиция: придобиване на

бившия транспортен център в

Шпилфелд

Сертификация на система за управление на

качеството по 9001

Стратегическо партньорство с

( )

OE

Kurt OE Transport

Intertrans

ISO

Deutsche Post AG

quickstep parcel system
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1998

2000

2002

2003

2004

2007

2010

2011

2014

2015

Сертификация на система за управление на

околната среда по и 14001

Разширение на центъра в Шпилфелд

Учредяване на филиал във Виена

Основаване на транспортния център във Вундшу.

Учредяване на филиал във Фюрниц

Начало на дейността в Любляна, Словения

Разширяване в Румъния и Унгария

Разширяване на филиала във Виена, нов филиал

в Горна Австрия

Разширяване на транспортния център във

Вундшу

Придобиване на дялове в

Учредяване на Йобстел България ООД

EMAS ISO

SLM Speditions und Logistik GMbH



НАШИТЕ УСЛУГИ

Частични и цели товари ( / )FTL LTL

Йобстел предлага широка гама от транспортни и логистични услуги – преследвайки философията на „единния

източник“. Стандартът, който прилагаме към всички наши услуги е един: Най-доброто качество за нашите

клиенти.
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Консолидация

Логистика Митнически услуги

Опасни товари
Стоки с температурен режим

, Проектни и извънгабаритни товари



� Осъществяване на групажни превози на
територията на целия ЕС и Югоизточна Европа

Доставка на по най-бързия начин на Вашите
пратки до получатели в Австрия.

Твърди разписания с директни сервизи или чрез
партньорска мрежа,

Успешно, проверено във времето дългогодишно
сътрудничество с надеждни партньори,
гарантиращо максимална сигурност и скорост на
доставките.

2 и 2 превози с прецизно координирани
разписания за Австрия, Германия, Бенелюкс,
Франция, Италия, Испания, Обединено кралство,
Швейцария и Скандинавия.

�

�

�
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ЧАСТИЧНИ И ЦЕЛИ
ТОВАРИ (FTL/LTL)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

всички държави от ЕС

Норвегия

Швейцария

Сърбия

Черна гора

Косово

Македония

Босна и Херцеговина

Албания

Турция

КОНСОЛИДАЦИЯ
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Всички видове стоки, включително опасни товари по

и стоки, чувствителни към температура

(хранителни, фармацевтични продукти и др.) от и за»

ADR



СКЛАДОВА
ЛОГИСТИКА
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Нашите услуги обхващат и специфични складови

решения и логистични концепции. В себе си ние

виждаме надежден партньор, който предоставя

пълна поддръжка за комплексни и времеемки

дейности.

Товарните операции, правилното съхранение на

Вашите стоки, изпълнението на заявки, опаковане

и неутрализация са ежедневие за нашите добре

обучени служители. Ние ще организираме и

навременната доставка на Вашите стоки

Нашите информационно-обезпечени структури

предоставят максимум сигурност и прозрачност по

протежение на цялата верига на доставки.

Използвайки интернет приложението ни

, Вие винаги разполагате с актуални

данни за статуса на Вашите пратки и за Вашия

инвентар.

.

SHERLOGG

Нашите ресурси:

Wundschuh

m²

(Spielfeld)

m²

Pichl bei Wels

m²

Вундшу ( ):

3,500 логистичен и високостелажен склад

Шпилфелд :

6,600 склад

Пихл при Велс ( ):

3,400 склад и зона за обработка на стоки



МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Оставете формалностите на нас!

Обмитяването отнема време.

Опитните ни митнически агенти бързо ще

обработят Вашите пратки и ще Ви помогнат

бързо да приключите митническите операции. В

допълнение, разполагаме със склад под

митнически надзор във Вундшу.

Дългогодишният ни опит в Източна Европа е в

полза на нашите клиенти!

ПРОЕКТНИ И
ИЗВЪНГАБАРИТНИ
ПРЕВОЗИ
Няма невъзможни неща!

За нас всеки извънгабаритен превоз е ново

предизвикателство. Йобстел е Вашият компетентен

партньор за специални и извънгабаритни превози,

които не се вписват в никакви стандарти. Ние

безопасно доставяме Вашия товар по суша, въздух и

море до крайното местоназначение.

Нашите специалисти ще се погрижат за:

подробното планиране на превоза и маршрута

получаване на необходимите разрешения

избор на подходящото специално транспортно

оборудване

надеждното и безопасно осъществяване на

доставката

.

.

.

.
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�

�

�
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8 JÖBSTL

SPIELFELD

WUNDSCHUH

FÜRNITZ

PICHL BEI WELS

LJUBLJANA

SIBIU

BUDAPEST

WR. NEUDORF

SOFIA

ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

Фирмите Йобстел са разположени в девет центъра в Европа. Освен централата

във Вундшу, в Австрия функционират филиали в Пихл при Велс и Фюрниц. Освен

тях, Йобстел притежава дялове в SLM Spedition & Logistik Gesellschaft m.b.H. във

Винер Нойдорф

Извън Австрия, Йобстел е представен в Словения, Румъния и Унгария. В

словенската столица Любляна оперираме от 2004 година. През 2007 година

решихме да разширим нашата дейност до Сибиу (Румъния) и Будапеща

(Унгария). Най-новото попълнение в семейството на Йобстел е учреденото в

България дружество ЙОБСТЕЛ България ООД.

.



Външно сертифициране:

EN ISO 9001:2008

EN 14001:2014

EMAS VO 761/2001

УПРАВЛНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И
ОКОЛНАТА СРЕДА
Мениджмънта на качеството и отговорното отношение към околната среда

са неотменима част от нашата корпоративна философия. Те заедно играят

важна роля в нашата стратегия и влияят на всички наши процеси.
Да бъдем конкурентни като средно-голяма семейна фирма ни помагат

структурите, основани на принципите на стегнат мениджмънт, съкратените

пътища взимане на решения, нашите творчески способности, гъвкавост и

динамизъм. Гледаме напред към очакващите ни предизвикателства и

полагаме усилия за постоянно усъвършенстване.

Наша цел е да налагаме нови стандарти. Чрез нашата програма за

запазване на природата ние поставяме силен акцент на Зелената

Логистика. Ние неотклонно следваме този път, използвайки енергията на

нашите служители, които вдъхват живот на тази философия.
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Михаел Преслмайер
мениджър продажби, Пихл при Велс

НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
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За да постигнем целите си и да предложим на своите клиенти

най-доброто решение, отделяме особено внимание на най-

важния ни актив: нашите висококвалифицирани и мотивирани

служители.
Впечатляващи са компетентността и способността за намиране

на решения на нашия персонал. Стремежът ни да се

усъвършенстваме и активно да градим бъдещето ни следва

винаги и навсякъде.

Юрген Щролигл
мениджър на филиал, Вундшу

Тодор Дянков
Управител, ЙОБСТЕЛ България ООД

За нас „гъвкавост“ е нещо повече от термин. Само когато го
осъзнаваме ще можем да посрещаме и да надминаваме изискванията
на нашите клиенти.

За мен смелост означава да поемаш нови отговорности – дори след
дългогодишна работа в компанията – а също така и да се изправяш
пред променящите се потребности и да се учиш на нови неща.

Нашето желание като комплексен доставчик на логистични услуги е
да бъдем възприемани от своите клиенти като „Перфектния Партньор“.
Затова ние изпълняваме своите задължения – със стопроцентово
качество и лична отдаденост.



Курт Юрген Йобстел

НАЛАГАМЕ НОВИ СТАНДАРТИ
& ГОТОВО!

Зад нас са много години опит като независима, семейна фирма. Стъпили сме на здрави основи

със стабилно и новаторско развитие. Високият професионализъм се демонстрира посредством

пълна ангажираност, уважение към хората лоялност, желание да се учим и доверие. Така можем

винаги а гарантираме високо качество в всички наши дейности – & готово!

11

Крucтoф Йобстел
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НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
Йобстел постоянно инвестира в предотвратяването и намалянето на 2 емисиите от притежаваните товарни

автомобили.

Нашият модерен и високотехнологичен автопарк в момета се състои от 60 автомобила

(бордови, фургон и хладилен тип).

В допълнение притежаваме 180 интермодални контейнера ( ).

Всички автомобили са интегрирани в модерна система за управление на флота и съответстват на

изискванията на стандартите 5 и 6 за нива на емисии.

Добре обучените ни шофьори доставят Вашите стоки от начало до край бързо, надеждно и икономично.

CO

swap bodies

EURO EURO



МОДЕЛИРАМЕ БЪДЕЩЕТО,
СЪБИРАЙКИ В ЕДНО ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО

За да инвестираме стабилно, да бъдем новатори и по този начин – конкурентноспособни, се нуждаем и желаем

да постигаме устойчив успех. В същото време, съзнаваме своята отговорност за развитието на системи и

технологии в областта на транспорта и логистиката, които да са природосъобразни. В пълно съответствие с тези

принципи, създаваме корпоративна култура в която силно са залегнали екологични и социално-отговорни

аспекти.

Курт Юрген Йобстел

OEУправител J BSTL Gesellschaft m.b.H.
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Хорст Тюрк

OEУправител J BSTL Gesellschaft m.b.H.
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НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

Какво да ни води напред, ако не нуждите и желанията на нашите клиенти?
Нашата мисия: висококачествени решения които не просто отговарят на

очакванията на нашите клиенти.
Ние искаме дори да ги надминем!
Затова, нашата корпоративна философия се опира на три стълба:

Нашите Клиенти Нашите Служители Качество и Околна среда



Et que consendit mag-

niatiam dolorum es quis

esti tem as dioriamus,

sam qui blabo. Rum reiur

adit offic tem eos minve-

rupta.

ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
Наличието на интегрирана информационна

инфраструктура, която да оптимизира бизнес

процесите и да е в състояние да бъде разширявана

според промените в условията на средата е

задължително, за да бъде доставена Вашата пратка

от точка А до точка Б.

Сърцевината на нашата система е съвременно,

мощно приложение, което непрестанно се

усъвършенства, за да е в състояние да посрещне

всички настоящи и бъдещи изисквания.

Предлагаме следните електронни услуги:

Система за проследяване на пратки

Система за изпращане на пратки

Електронен обмен на данни ( )

ERP

SHERLOGG

EDI

�

�

�
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www.joebstl.at

ЙОБСТЕЛ България ООД

T:   +359 2 418 69 12

M: +359 88 987 88 34

Ул. Продан Таракчиев 16
София 1540
България

F:   +359 2 417 42 89

JÖBSTL Holding GmbH
Bundesstraße 228
A-8471 Spielfeld

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at

част от


