Poszukujemy ludzi z głową!
praca.aterima.hr

Jesteśmy łowcami talentów. Z uwagą słuchamy, dzięki temu precyzyjnie trafiamy w potrzeby
i oczekiwania Klienta i Kandydata. Szukamy profesjonalnie i z zaangażowaniem, by…
znaleźć najlepszych ludzi z głową!

Kierownik Magazynu Zaopatrzeniowego
Bochnia, małopolskie

Umowa o pracę

Zgłoś się do nas, jeśli:
posiadasz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
masz wiedzę dotyczącą kalkulacji kosztowo-cenowej i opłacalności transakcji zakupowej
posiadasz wykształcenie o profilu technicznym (mile widziane)
masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem
znasz procesy planowania i gospodarki magazynowej
bardzo dobrze posługujesz się MS Word, MS Excel
znasz język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację lub jesteś otwarty na jego naukę
potrafisz ustalać priorytety oraz dobrze organizować pracę
jesteś osobą zaangażowana, sumienną
Do twoich obowiązków należeć będzie:
nadzór nad realizacją potrzeb materiałowych w odniesieniu do konkretnych projektów produkcyjnych
zarządzanie pracą zespołu (3-4 osoby)
analiza stanów magazynowych oraz planowanie dostaw w celu zapewnienia dostępności materiałów
monitorowanie i kontrola stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów
koordynacja, nadzór procesu zamówień i dostarczania towarów
planowanie i harmonogramowanie pracy magazynu
prowadzenie wymaganej dokumentacji zakupowej i magazynowej
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy
utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami firmy
wyszukiwanie dostawców i podwykonawców
Wybranym kandydatom zaoferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
wynagrodzenie podstawowe oraz premie
benefity: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, bony świąteczne, szkolenia
przyjazną, niekorporacyjną atmosferę oraz długofalową współpracę

paulina.kalita@aterima.hr

12 341 18 28

Aplikując na ogłoszenie Kierownik Magazynu Zaopatrzeniowego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb
obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k., 30-644 Kraków,
Puszkarska 7f, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane
lub współpracujące z administratorem danych. Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są kompletne,
zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym praw osób trzecich.
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