MIDROC ALUCROM
Jesteśmy częścią szwedzkiej firmy Midroc Alucrom z siedzibą w Goteborgu. Wspólnie
należymy także do koncernu Midroc Group skupiającego firmy z branży produkcji, zarządzania
projektami, nieruchomości i innowacji technologicznych. Zajmujemy się obróbką oraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym wielkogabarytowych powierzchni stalowych na potrzeby
przemysłu.
Naszym priorytetem jest jakość!

Dołącz do Nas!

Praktykant w Dziale Logistyki
Obowiązki:
Kontakt z klientami, w szczególności potwierdzanie terminów realizacji zamówień, informowanie o
statusie zamówień, wyjaśnianie wszelkich reklamacji logistycznych
Zamawianie transportów
Zamawianie opakowań specjalnych
Dbanie o prawidłowe stany zapasów w systemie WMS i wyjaśnianie niezgodności w stanach
Uczestniczenie w inwentaryzacjach stanów magazynowych materiałów powierzonych i uzgadnianie sald
z klientami
Tworzenie tygodniowego planu produkcji w oparciu o dostępne zapotrzebowania klientów z
uwzględnieniem zdolności produkcyjnych
Tworzenie, monitorowanie oraz korygowanie dziennych planów produkcji w oparciu o plan tygodniowy z
uwzględnieniem zapotrzebowania klientów i zdolności produkcyjnych
Współpraca z wszystkimi działami firmy (produkcja, jakość, utrzymanie ruchu, technologia) w celu
zapewnienia dostępności produktów do wysyłek zgodnie z zamówieniami klientów

-

Wymagania:
−
−
−
−
−
−

znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu dobrym,
mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
dobra znajomość MS Excel,
zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

Oferujemy:
− możliwość nabycia ciekawego doświadczenia i rozwoju zawodowego
− szkolenia
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji ma adres rekrutacja@midroc.pl oraz
dołączenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alucrom sp. z o.o. zwanej dalej „spółka”, moich danych osobowych przekazanych w
trakcie rekrutacji, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2002 Nr. 101 poz. 926 j.t., z pózn. zm). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w tym samym
zakresie również w przyszłości w tym samym celu. Oświadczam, że jestem świadomy prawa do wglądu, zmiany i żądania
zaprzestania przetwarzania ww. danych. Moje dane osobowe przekazałem spółce dobrowolnie.”
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