Rekrutacja
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich europejski lider w produkcji wyrobów chemii
gospodarczej pod marką prywatną, poszukuje Pracownika:
Stanowisko: Specjalista ds. Transportu
Lokalizacja: Strzelce Opolskie
Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za:

organizację transportu w zakresie dostaw do klientów i przywozu surowców w celu zapewnienia płynnej i terminowej
dostawy / odbioru towaru

optymalizację procesu

współpracę z firmami transportowymi / spedycyjnymi w zakresie negocjacji warunków usług i cen

kontrolę i nadzór nad realizacją budżetu w zakresie kosztów transportu, w tym bieżąca analiza

organizację współpracy pomiędzy magazynami a firmami transportowymi / spedycyjnymi
Idealnego kandydata powinny charakteryzować:

znajomość procesów transportowych i magazynowych

znajomość przepisów dot. transportu drogowego

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne (preferowane organizacja i zarządzanie transportem, logistyka)

umiejętność budowania i analizy ofert transportowych

znajomość przepisów Incoterms

komunikatywna znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie

znajomość SAP (moduł SD) będzie dodatkowym atutem

bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel)

umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

umiejętność współpracy w zespole

rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu

Oferujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji
 umowę o pracę
 możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie www.mcbride.eu
 kulturę organizacyjną opartą o Postawy: Zaangażowanie, Pracę zespołową, Przywództwo, Komunikację.
Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do 08.06.2018 na podany poniżej adres:
rekrutacja@mcbride.eu
z tematem wiadomości "Specjalista ds. Transportu"
lub
Dział Kadr
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
ul. Matejki 2a
47- 100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem " Specjalista ds. Transportu"
W CV prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 ).
Informujemy, iż nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami.

