GATES HYDRAULICS S.R.O

Gates Hydraulics s.r.o. hledá :

MANAŽER LOGISTIKY
Gates Hydraulics s.r.o. je významnou mezinárodní
společností specializující se na výrobu řemenů,
kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní
celky pro evropský trh v oblasti stavební a zemědělské
techniky.
Jako manažer logistiky budete zodpovědní za:
 Aktivity související s nákupem, logistikou, řízením
dodavatelů a výrobním plánováním
 Za to, aby všechny materiály byly dodány do Karviné
včas (na základě smluv)
 Vedení pracovního týmu ve svěřených oblastech
 Sestavení rozpočtu pro svůj úsek a práci v souladu
s tímto rozpočtem
 Zajištění,
aby všichni dodavatelé splňovali
požadavky Gates Hydraulics s.r.o. v oblasti kvality
a nákladů a aby dodávky probíhaly dle stanovených
cílů a požadavků
 Řízení optimalizace zásob a zkrácení zásob v celém
dodavatelském řetězci
 Neustálý rozvoj MRP systémů k zajištění včasných
dodávek v souladu s plánem výroby
 Zavádění systému SAP
 Podílení se na kontrole výroby a přispívání
k neustálému zlepšování, zejména zaváděním
procesů štíhlé výroby a Kanban
 Zajištění interních logistických procesů
 Koordinaci procesu vzorkování při zavádění nových
výrobků
 Spolupráci s oddělením výroby a kvality s cílem
splnit požadavky zákazníka
 Vytváření, zavádění a udržování procedur v souladu
s normami ISO ve svěřených oblastech
 Podporu oddělení kvality a pomoc při rozvoji
programů na zvyšování kvality dodavatelských
služeb
 Spolupráci s oddělením výroby a kvality na rozvoji
a zavádění projektů na snižování nákladů
Požadované zkušenosti:
 VŠ ekonomického nebo technického zaměření
 Praxe min. 5 let v oblasti plánování nebo logistiky ve
výrobní firmě, z toho min. 2 roky na obdobné
vedoucí pozici
 Velmi dobrá orientace ve všech oblastech řízení
materiálu (plánování, nákup, skladování, logistika)
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Požadované dovednosti:
 Plynulou znalost AJ
 Znalost nástrojů štíhlé výroby a standardů kvality
 Dobrou znalost práce na PC (především MS Office),
znalost MRP systému, znalost SAP velkou výhodou
 Schopnost vést a motivovat podřízené
 Odolnost vůči stresu, rozhodnost, analytické myšlení
 Vyjednávací, komunikační a organizační dovednosti
 ŘP sk. B
Naše nabídka:
 Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti
s více než stoletou tradicí a dlouhodobou pracovní
perspektivou
 Moderní technologické vybavení
 Příjemné a bezpečné pracovní prostředí
 Možnost profesního rozvoje a seberealizace
 Zajímavé finanční ohodnocení
 Osobní automobil i k soukromým účelům
 Týden dovolené navíc
 Závodní stravování s nadstandardním příspěvkem

Prosím pošlete aktuální životopis na:
Jana Ormaniecová, Mgr.
Dětmarovická 409/1, Karviná
Email: hr@gateshydraulics.cz

