Naszym klientem jest 1000-osobowa organizacja, firma produkująca elementy mocujące dla
branży budowlanej, zlokalizowana na terenie województwa śląskiego. Światowy lider zdobywa
coraz większą ilość rynków – obecnie działa w całej Europie, rozwija rynki Bliskiego Wschodu,
oraz USA. Poszukujemy wysokiej klasy kandydatów na stanowisko:

Miejsce pracy: Śląsk (50 km od Karowic, na północ)
Nr ref.: 02/SCM/2020

Zakres zadań















Strategiczne zorganizowanie całego łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie
nastawionym na zwiększanie automatyzacji działania (Industry 4.0.), w tym
opracowanie planu projektu, budżetu projektu, dokonanie inwestycji, opracowanie
procedur, wdrożenie projektu, zarządzanie operacyjne nową komórką.
Optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw, tj.: planowanie, zakupy, magazynowanie
i dystrybucja, logistyka wewnętrzna, logistyka spedycyjna,
Systematyczne analizowanie, ocenianie i optymalizowanie efektywności procesów
logistycznych, magazynowych i zakupowych,
Kontrola i optymalizacja stanów magazynowych i zapasów międzyoperacyjnych,
Zarządzanie zespołem łańcucha dostaw i logistyki;
Zarządzanie, optymalizacja i ocena procesów logistycznych, opracowywanie zasad
zarządzania logistyką w firmie
Ocena dostępności towaru w magazynach;
Kształtowanie i wdrażanie polityki zakupów materiałów produkcyjnych,
Zarządzanie procesem zakupowym, optymalizacja procedur zakupowych,
Określanie i optymalizacja przepływów materiałowych w firmie
Nadzorowanie planów produkcyjnych,
Planowanie, nadzorowanie i ciągłe doskonalenie procesów magazynowych,
Zarządzanie i optymalizacji transportu (wewnątrz grupy oraz zewnętrznego)

Idealny kandydat spełnia poniższe wymagania:








Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menadżerskim (zakupy, logistyka)
w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Wiedza poparta doświadczeniem zw. z systemami zarządzania jakością, (np. TQM,
TPM, Lean Management / Lean Manufacturing itp.),
Wiedza na temat zasad planowania produkcji, prognozowania, zarządzania
magazynami, dystrybucją – konieczna
Kompetencje interpersonalne/miękkie: wysoko rozwinięte cechy przywódcze,
myślenie analityczne i systemowe, strategiczne, współpraca, delegowanie i
zarządzanie zespołem, odporność na stres
Znajomość języka angielskiego (skala C1) – warunek konieczny.
Znajomość pakietu MS Office, MS Excel (swobodne przygotowywanie analiz i
raportów dotyczących osiąganych rezultatów).





Gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych
Wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub ekonomicznym (preferowane:
logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewne)
Mile widziane: znajomość obsługi systemu wspierającego zarządzanie typu erp - IFS,
certyfikat/y CPIM.

Nasz Klient oferuje:










Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt b2b, wynagrodzenie
zasadnicze oraz premia MBO wypłacana miesięcznie w zależności od stopnia realizacji
celów, wyrównywana kwartalnie.
Telefon, laptop, samochód służbowy, również do celów prywatnych (SKODA
OKTAVIA)
Pełen program wdrożeniowy, pierwsze 3 miesiące – poznawanie specyfiki całego
procesu SCM, Szkolenia produktowe
Zadaniowy czas pracy.
Nowoczesne środowisko pracy o wysokich standardach technicznych.
Atrakcyjne rabaty na wszystkie produkty firmy.
Dodatkowe świadczenia:
o prywatna opieka medyczna w PZU
o ubezpieczenie na życie
o karta Multisport
o dofinansowanie z ZFŚS
o liczne dodatkowe wydarzenia i imprezy (imprezy integracyjne, pikniki
rodzinne)
o bony i paczki świąteczne.

Więcej informacji o projekcie rekrutacyjnym
Opis roli
Współpraca z kandydatem
Projekt prowadzi Magdalena Paul – Senior Head Hunter, m.paul@grupatempo.pl, tel. 500 211 153

