NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,
jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie.
Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Manager ds. logistyki
Miejsce pracy: Kraków

ZADANIA:











Planowanie dostaw oraz kontrola realizacji dostaw – głównie w zakresie transportu kolejowego;
Stały kontakt z firmami transportowymi i spedytorami;
Nadzór nad obrotem wagonów szerokotorowych oraz europejskich: monitoring wagonów, przydział wagonów na poszczególne terminale, współpraca z kontrahentami w tym zakresie;
Nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z procesami logistycznymi (m.in. transport, spedycja, przeładunki);
Kontrola stanów magazynowych towaru;
Nadzór nad kosztami logistyki w zakresie transportu kolejowego;
Współpraca z innymi działami w zakresie operacji logistycznych i analiz kosztowych;
Ścisła współpraca i wsparcie dla innych działów Spółki;
Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Zarządu.

WYMAGANIA :












Udokumentowane minimum roczne doświadczenie w obszarze transportu kolejowego;
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego;
Zdolności analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
Znajomość zagadnień celnych oraz związanych z transportem międzynarodowym produktów niebezpiecznych;
Doświadczenie w pracy z dokumentami SAD, SMGS, instrukcje przewozowe itp. będzie dodatkowym atutem;
Biegła znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office (w szczególności Excel);
Wysokie umiejętności organizacyjne oraz umiejętność ustalania priorytetów;
Umiejętność samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
Wykształcenie wyższe;
Mile widziana znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:







Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole;
Umowę o pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Atrakcyjny system premiowy;
Udział w ciekawych projektach;
Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne.

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem kliknij Aplikuj.
Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim wraz z aktualną klauzulą o treści:
Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla
potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

