Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w Słubicach, poszukujemy kandydata na stanowisko

KOORDYNATOR MAGAZYNU
/miejsce pracy: Słubice, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Organizacja pracy umożliwiająca zachowanie terminów w zakresie posiadanych materiałów i surowców
Nadzór nad prowadzeniem ewidencji magazynowej w zakresie wszystkich ruchów magazynowych
Prowadzenie ewidencji zużycia materiałów i surowców na podstawie raportów z produkcji
Kontrola rzeczywistego zużycia materiałów i surowców w zestawieniu z planami pracy i normami
technicznymi – sygnalizacja odchyleń
Bieżące monitorowanie stanów magazynowych i sygnalizowanie ewentualnych braków i zagrożeń mogących
spowodować zatrzymanie produkcji lub opóźnienie w realizacji zleceń
Zagospodarowywanie poszczególnych powierzchni magazynowych oraz optymalizacja i racjonalizacja polityki
wykorzystania posiadanych powierzchni magazynowych
Współpraca w zakresie kontroli dostaw materiałów i surowców pod względem ilości jakości i zgodności
formalno-merytorycznej z działem zakupów i jakości
Współpraca z działem zakupów w zakresie określania stanów minimalnych materiałów i surowców
Kontrola kosztów magazynowych

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu gospodarki magazynowej i obsługi logistycznej
Znajomość zagadnień z zakresu odpowiedzialności za produkt, jakość i terminowość dostaw
Znajomość zagadnień z zakresu planowania przestrzeni magazynowych, transportu wewnątrzzakładowego,
organizacji i zabezpieczenia magazynów, stosowanych metod pomiarowych
Znajomość zagadnień z zakresu stosowanych metod rozchodów magazynowych i wyceny stanów i rozchodów
magazynowych
Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

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: emilia.kaminska@audit.com.pl
tel. 508 913 479
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