Zakłady Mięsne Nowak powstały w 1991 roku. To jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej
na Pomorzu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, nie tylko branżowych.

Dołącz do nas jako:

Specjalista ds. Logistyki / Planista Produkcji
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres zadań na stanowisku:
Planowanie produkcji oraz ilościowej prognozy sprzedaży dla wszystkich linii produktowych,
Pomoc w tworzeniu planów dostaw surowca i materiałów,
Ustalanie metody planowania produkcji dla poszczególnych linii produktowych,
Zarządzanie buforem wyrobów gotowych oraz półwyrobów,
Koordynacja procesu pakowania produkcji w celu zapewnienia ciągłości dostaw,
Tworzenie planów obciążenia Zakładu oraz maszyn, urządzeń i przyrządów,
Monitorowanie postępów prac produkcji: zbieranie informacji bezpośrednio z produkcji, na spotkaniach
produkcyjnych, na innych spotkaniach, podejmowanie działań korygujących oraz eskalowanie problemów,
• Optymalizacja procesów logistycznych,
• Raportowanie postępów prac na produkcji oraz obsługa zleceń produkcyjnych.
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Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (preferowana specjalizacja: zarządzanie, produkcją,
zarządzanie projektem),
• Doświadczenia zawodowego w zakresie planowania produkcji (min. 2 lata) – warunek konieczny,
• Dobra znajomość zasad planowania harmonogramów produkcji,
• Dobra znajomości programu Excel, PowerPoint i MS Project,
• Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• Umiejętności analityczne.
Oferujemy:
• Profesjonalny rozwój w dziale Logistyki,
• Prywatną opiekę medyczną, bony pracownicze,
• Możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
• Stabilne warunki zatrudnienia.

CZEKAMY NA CIEBIE!
APLIKUJ NA: rekrutacja@zmnowak.pl pisząc w temacie: LOGISTYK

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby Spółki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów
rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby Spółki."

