Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w okolicach Nowej Soli, poszukujemy kandydata na
stanowisko

MANAGER DS. FLOTY
/miejsce pracy: okolice Nowej Soli/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

nadzór nad stanem technicznym pojazdów oraz prowadzenie dokumentacji technicznej,
negocjowanie i nadzór nad umowami leasingu samochodów,
likwidacja szkód komunikacyjnych,
prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów eksploatacyjnych,
współpraca z warsztatem firmowym oraz warsztatami naprawczymi krajowymi jak
i zagranicznymi,
nadzór w zakresie kosztów utrzymania floty i poziomu jakości serwisów,
sporządzanie protokołów przekazań pojazdów oraz sprzętowo- materiałowych,
dbanie o dostępność i sprawność floty,
sezonowa wymiana oraz organizacja przechowywania ogumienia,
nadzór nad dostawcami oraz uczestnictwo w zatwierdzaniu dostawców,
rozliczanie kart paliwowych,
odbiór nowych aut i przygotowywanie ich do pracy,
monitorowanie terminów planowych obsług technicznych,
wyznaczanie standardów użytkowania samochodów,
podejmowanie działań wspierających bezpieczną jazdę,
uczestnictwo w targach branżowych/ szkoleniach/ konferencjach, imprezach z udziałem
aktualnych oraz potencjalnych klientów,

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
wykształcenie wyższe,
biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany angielski),
znajomość zagadnień związanych z eksploatacją samochodów,
szeroka wiedza z zakresu ubezpieczeń i motoryzacji,
umiejętności negocjacyjne,
efektywne i sprawne zarządzanie czasem,
umiejętności kierownicze (motywowanie, delegowanie, zarządzanie w sytuacjach zmian
i kryzysowych, myślenie strategiczne)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: magdalena.kondracka@audit.com.pl
tel. 570 122 123
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