

Sprawdzenie umiejętności i predyspozycji praktykanta do
pracy zawodowej w obszarze SCM
W realizacji programu praktyk będziesz wspierany/a
przez mentora i opiekuna praktyk.
Po zakończeniu programu będziesz posiadać wiedzę w
obszarze:

Volvo Group to jeden z czołowych na świecie producentów
samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn
budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych, do
którego należą słynne marki Volvo, Renault Trucks, Mack,
UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova
Bus, UD Bus i Volvo Penta.
Volvo Buses stawia sobie za cel, aby każdego dnia
miliony ludzi mogły dotrzeć do celu podróży. Pewnie,
bezpiecznie i z poszanowaniem środowiska. Chcemy coś
zmienić na lepsze, będąc pionierem w obszarze
przyszłych zrównoważonych rozwiązań transportowych.
Chcemy, aby klienci mogli na nas liczyć, każdego dnia
gwarantując na całym świecie dyspozycyjność i
niezawodność. Volvo Buses jest liderem największej od
dziesięcioleci zmiany technologicznej w dziedzinie
transportu publicznego, oferując rozwiązania
elektromobilności. Pracujemy z pasją, darzymy się
wzajemnym zaufaniem i z otwartością podchodzimy do
zmian, aby wyprzedzać konkurencję. Współtworzymy
sukces naszych klientów.
Volvo Buses poszukuje kandydatkę/kandydata do
Płatnego Programu Praktyk w Dziale Obrotu
Materiałowego
Czas trwania: 12 miesięcy

Praktyki w Dziale
Obrotu Materiałowego
Jeśli:











Jesteś absolwentem/ką lub studentem/ką uczelni technicznej
o kierunku: Zarządzanie logistyczne lub Produkcją lub
Jakością, Lean Management 4 lub 5-tego roku
Posługujesz się narzędziami MS Office (Excel, Power Point,
Word)
Znasz podstawy LEAN (rozumiesz pojęcia Kanban, Kaizen,
Wykres Spaghetti, 7 Strat)
Masz wysoko rozwinięte umiejętności personalne, takie jak:
Współpraca
Umiejętność słuchania i wyciągania wniosków
Cierpliwość, sumienność i skrupulatność
Wytrwałość i pokonywanie przeszkód
Punktualność, samodzielność, dobrą organizację pracy
Zapraszamy do aplikowania na płatny program
praktyk, którego celem jest między innymi:





Zapoznanie praktykanta/tki z organizacją Volvo Polska
Industry oraz ze wszystkimi obszarami pracy w Dziale SCM
Zapoznanie z metodami standaryzacji procesów obrotu
materiałowego
Zapoznanie ze wszystkimi procesami logistycznymi pod
kątem przejrzystości przepływu materiałowego






Znajomości organizacji Volvo Polska Industry
Znajomości procesów logistycznych w firmie produkcyjnej
Znajomości wdrażania standaryzacji procesów
i balansowania stanowisk, na podstawie LEAN
Znajomość zasad wdrażania instrukcji opakowaniowych oraz
formę raportowanie niezgodności
A także poznasz:








Systemy: moduł logistyczny w SAP
Metody mapowania procesu logistycznego za pomocą VSM,
swim lane
Metody definiowania nieefektywności w procesie
Sposoby przygotowania Business Case dla alternatywnych
rozwiązań
Metody opracowywania dokumentacji, procedur i instrukcji
operacyjnych
Sposoby prezentowania, komunikowania, dyskutowania
zmian procesowych
Numer referencyjny: 95318BR
Miejsce pracy: Wrocław
Firma zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z
wybranymi kandydatami. Do aplikacji prosimy dopisać
klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.
Kontakt:
https://www.pracuj.pl/praca/praktyki-w-dziale-obrotumaterialowego-wroclaw,oferta,6815434

