SPM Poland Sp. z o.o. (Grupa Sistema Poland)
Poszukuje kandydata na stanowisko

Inżynier Logistyk (Dział Badania i Rozwoju)
Nr Ref. SBR/02/2013

Do obowiązków wybranego kandydata należało będzie :








Ofertowanie i wycena procesów logistycznych
Przeprowadzanie bieżących analiz metod pracy
Opracowywanie analiz badawczych w tym studiów wykonalności – projektów logistycznych
Badanie i projektowanie nowych rozwiązao technologicznych i organizacyjnych, tworzenie
dokumentacji technicznych
Koordynacja procesu wdrażania wyników prac
Udział w pracach badawczo-rozwojowych

Wymagania:














Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe logistyka, zarządzanie produkcją
Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego, mile widziany jako dodatkowy język włoski
Teoretyczna znajomośd gospodarki magazynowej
Teoretyczna znajomośd procesów produkcyjnych i systemów KANBAN
Znajomośd narzędzi i analiz Lean, w tym znajomośd wybranych metod analizy stanowisk pracy,
takich jak: fotografia dnia roboczego, chronometraż, MTM
Bardzo dobra znajomośd MS Office (Excel, Access, Powerpoint) oraz systemów CAD
(AutoCad/Bricscad)
Znajomośd systemów CAD 3d, stosowana przy projektowaniu opakowao
Duże zdolności analityczne oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę
Dyspozycyjnośd czasowa – wyjazdy zagraniczne,
Gotowośd wzięcia udziału w projektach jedno, dwuletnich poza granicami
Samodzielnośd w działaniu oraz umiejętnośd pracy pod presją czasu
Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:






Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Możliwości rozwoju zawodowego
Wyjazdy zagraniczne
Pracę w nowoczesnym środowisku

Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku prosimy o przesłanie aktualnego CV wraz z listem
motywacyjnym na adres: SPM Poland, ul. Turyoska 100, 43-100 Tychy lub monika.held@spmpoland.com.pl
z podaniem numeru referencyjnego w ciągu 14 dni od daty emisji niniejszego ogłoszenia.
Informacji w sprawie udziela p. Monika Held - tel. 32 325 39 49.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy także o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPM Poland Sp. z o. o.
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji i selekcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm .)”.
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