ok. 33 tys.
pracowników
44 fabryki
jesteśmy

na całym

koncentrujemy
się na
możliwościach

świecie

gotowi na

wyzwania
Dołącz do ambitnych
i utalentowanych ludzi jako:

Product Master Data Specialist –
Specifications Expert
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania
Zapewniamy bezpłatny transport z/do Poznania i Kościana
Imperial Tobacco Polska S.A. – część globalnej Grupy Imperial Brands PLC - to jedna z czołowych firm tytoniowych w Polsce. Koncern działa na 160 rynkach świata, zatrudniając
ponad 30 tysięcy osób. Główna siedziba oraz nowoczesna fabryka Imperial Tobacco Polska S.A. znajdują się w miejscowości Jankowice, pod Poznaniem. Podstawą działalności na terenie
Polski jest produkcja i sprzedaż marek tytoniowych, obejmujących szeroki asortyment papierosów, tytoni, bibułek papierosowych oraz tubek papierosowych.
Najważniejszymi markami znajdującymi się w ofercie Imperial Tobacco Polska S.A. są papierosy: Parker & Simpson, West, Davidoff, R1, Mocne.
Producent przez trzy lata z rzędu był wyróżniany nagrodą Top Employer, przyznawaną najlepszym pracodawcom.
W ramach globalnego działu Product Development, poszukujemy osób które dołączą do międzynarodowego zespołu Specifications Expertise.
Do Twoich zadań należeć będzie:
 Tworzenie oraz aktualizacja specyfikacji materiałów opakowaniowych oraz specyfikacji wyrobów gotowych, dla kilku zakładów produkcyjnych grupy Imperial Brands
zlokalizowanych głównie w Europie Środkowej i Wschodniej,
 Monitorowanie i raportowanie dostępności i jakości danych dla powierzonych klientów wewnętrznych,
 Udział w projektach wdrożenia nowych produktów – uzgadnianie ostatecznych wersji specyfikacji we współpracy z działami: Product Development, Supply Chain oraz Sprzedażą
i Marketingiem,
 Zarządzanie cyklem życia produktu,
 Prowadzenie/uczestniczenie w projektach globalnych związanych z rozwojem systemów i procesów, oraz optymalizacyjnych zgodnie z metodologią Lean.
Nasze oczekiwania:








Wykształcenie wyższe;
Bardzo dobra znajomość j. angielskiego; znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem,
Swobodna komunikacja na różnych szczeblach z klientem wewnętrznym i działami współpracującymi,
Biegła znajomość obsługi komputera (w szczególności MS Excel i Power Point, znajomość systemów ERP i PLM mile widziana),
Doświadczenie w pracy w obszarach Master Data Management oraz technologii produkcji będzie dodatkowym atutem,
Analityczne myślenie z nastawieniem na szczegółowość,
Umiejętność organizacji i ustalania priorytetów w zmieniających się warunkach.

Oferujemy:





Możliwość udziału w globalnych projektach, w firmie o rozpoznawalnej marce,
Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, oraz rozwój, szkolenia i kontakt z działami firmy na całym świecie,
Ubezpieczenie Grupowe, dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i Karty Multi Sport, dopłaty do posiłków, premię roczną „trzynastkę”, bezpłatny dostęp do lekarza
w miejscu pracy,
Bezpłatny transport z/do Poznania/Kościana do Jankowic

Podejmij wyzwanie!
Prosimy o przesłanie CV w terminie do 30.06.2018 r. z dopiskiem nr. ref: PMD/06/2018 w temacie wiadomości, na adres: rekrutacja@pl.imptob.com Prosimy załączyć oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych”
z dnia 29.08.97 r. Zgłoszenia bez podania numeru referencyjnego nie będą rozpatrywane.
Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

