SAINT-GOBAIN ZATRUDNIA SPECJALISTA DS. ŁAŃCUCHA DOSTAW NA UMOWA NA CZAS
NIEOKREŚLONY NIEOKREŚLONY.
Data : 19/04/2016
Numer Referencyjny : 530655-13326215
Rodzaj umowy : Umowa na czas nieokreślony
Lokalizacja : Warszawa 05-800, PL
Czas trwania zamówienia : Nieokreślony
Poziom wykształcenia : Dyplom magistra
Doświadczenie zawodowe : 2-3 lata
Opis Firmy :
GRUPA SAINT-GOBAIN, światowy lider na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Saint-Gobain to firma
nastawiona na ludzi, otwarta i stabilna, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz
organizacji na całym świecie.

Kim jesteśmy?
∙Należymy do światowej Grupy Saint-Gobain
∙Jesteśmy wiodącym na rynku dostawcą innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska, zapewniających
komfort i estetykę rozwiązań szklanych
∙W 7 nowoczesnych zakładach produkcyjnych na terenie Polski wytwarzamy szyby zespolone, szkło
przeciwpożarowe, produkty ze szkła hartowanego i laminowanego
∙Jesteśmy zgranym zespołem, który z pasją i zaangażowaniem realizuje potrzeby i spełnia najwyższe
wymagania naszych klientów
Opis Pracy :
Czym się będziesz zajmował/a na tym stanowisku?
Monitorowaniem i optymalizowaniem stanów magazynowych komponentów
Zamawianiem komponentów
Optymalizacją transportów do Klientów
Opracowywaniem planów wysyłek
Wprowadzaniem usprawnień w swoim obszarze pracy
Wszystko w ścisłej współpracy z Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta, Magazynem, Planowaniem
Produkcji i Produkcją.
Osoba na tym stanowisku będzie również brała czynny udział w projektach optymalizacyjnych.
Pozadany profil :
Jakich osób szukamy?
z wykształceniem wyższym technicznym
z doświadczeniem zawodowym w obszarze magazynowania oraz obsługi logistycznej Klientów
z bardzo dobrą znajomością MS Office, oraz praktyczną znajomością systemu SAP
ze znajomością i rozumieniem logiki funkcjonowania systemów MRP/ERP
z umiejętnościami analitycznymi, organizacji pracy oraz umiejętnością pracy w zespole
z dobrą znajomością j. angielskiego
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy!
Pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dziale Łańcucha Dostaw oraz dzięki uczestnictwu w
projektach międzywydziałowych
Ciekawe wyzwania w dynamicznym, zróżnicowanym kulturowo środowisku międzynarodowym,
Partnerską atmosferę pracy w miłej atmosferze i zgranym zespole

Profesjonalny rozwój
Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6525/13326215

