ok. 33 tys.
pracowników
44 fabryki
jesteśmy

koncentrujemy
się na

możliwościach

na całym
świecie

gotowi na

wyzwania
Szukasz ciekawych wyzwań?
Dołącz do nas jako

Młodszy Specjalista/ Specjalista Aprowizacji
(w zależności od poziomu posiadanych kompetencji)
Umowa o pracę

miejsce pracy: Jankowice k. Poznania

Do Twoich zadań będzie należało w szczególności:
zapewnienie materiałów nietytoniowych do produkcji; organizację transportu dla zamówionych materiałów; uczestniczenie w procesie budowania relacji z dostawcami; dbanie o
utrzymanie optymalnego poziomu zapasów w magazynie; proponowanie i wdrażanie rozwiązań Lean Manufacturing; budowanie kultury bezpieczeństwa.

Nasze oczekiwania:


wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne;



minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z logistyką materiałów do produkcji;



znajomość zagadnień związanych z realizacją zakupów i organizacją transportu;



znajomość wskaźników logistycznych oraz umiejętność ich interpretacji (umiejętność podejmowania adekwatnych działań korygujących na podstawie wniosków z
analiz wskaźników);



umiejętność prowadzenia negocjacji;



orientacja na wyniki;



umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego działania;



otwartość na rozwój i uczenie się nowych umiejętności;



znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;



znajomość podstaw Lean Manufacturing (narzędzia i metody);



umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel);



znajomość systemów QAD, SAP mile widziane;

Oferujemy:
Stałą (umowa o pracę), odpowiedzialną pracę w międzynarodowym koncernie dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju. Dodatkowo
oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.: przejazdy do i z Jankowic (do i z: Poznań, Kościan), dopłaty do wyżywienia oraz codziennie świeży owoc w stołówce
pracowniczej, opiekę medyczną w miejscu pracy, w tym programy profilaktycznej ochrony zdrowia, dofinansowanie do karty medycznej i sportowej. Dodatkowo
dofinansowanie do wypoczynku oraz premię roczną - tzw. „trzynastkę”.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą wyślij pocztą elektroniczną swoje CV oraz list motywacyjny na adres: rekrutacja.@pl.imptob.com w terminie do
05.09.2018 r. z dopiskiem nr ref. SAZ/2018.
Prosimy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z d.
29.08.97r.

