
Stadler Polska to producent nowoczesnych pojazdów szynowych i jeden z największych pracodawców w Siedlcach.

Jakość, niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji to wyróżniki, które pozwalają nam osiągać światowy sukces

i realizować ciekawe projekty dla klientów z polski i z zagranicy.

Od początku naszej działalności wyprodukowaliśmy w Siedlcach powyżej 500 pojazdów szynowych w tym 54

nowoczesne pociągi FLIRT na polski rynek. Nasze standardy pracy to jakość, odpowiedzialność i satysfakcja klienta,

które przekładają się na komfort i bezpieczeństwo podróży naszymi pojazdami.

Obecnie prowadzimy rekrutację wewnętrzną do Działu Dyspozycji Materiałowej na stanowisko:

Specjalista ds. planowania łańcucha dostaw

Nr ref.:  PM//2020

Miejsce pracy: Siedlce

Oferujemy:

• Dalszy rozwój zawodowy i zdobywanie nowych umiejętności

Nasze oczekiwania:

•   Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność i orientacja na cele

•   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B2

•   Komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole

•   Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (logistyka, zarządzanie, planowanie itp.)

• Znajomość procesów logistycznych i zasad planowania produkcji

•   Dodatkowym atutem będzie znajomość systemu ERP

Zakres obowiązków:

•  Tworzenie harmonogramów dostaw materiałów i surowców niezbędnych do produkcji oraz nadzór nad prawidłowością         

ich realizacji

•  Monitorowanie ryzyka niedoborów dostaw lub nadmiernych zapasów

•  Bieżąca kontrola, aktywne zarządzanie dostawcami i weryfikowanie wskaźników opisujących ich działanie 

w systemie ERP

•  Reagowanie na nagłe zmiany zamówień – kontakt z planistami w celu przyspieszenia lub opóźnienia produkcji

•  Codzienna współpraca z zespołami logistyki, jakości, zakupów, produkcji i inżynierii

Zainteresowanych prosimy o składanie CV do dnia  13.09.2019 na recepcji w Dziale HR lub przesłanie mailowo na 

adres: praca@stadlerrail.com zaznaczając numer referencyjny oferty.

Rozpatrywane będą CV zawierające poniższą zgodę: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i/lub liście motywacyjnym zawierają 

dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie 

przez Stadler Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.”


