
 

Lubimy, gdy nasi pracownicy mają ambitne cele. A jak jest w Twoim przypadku? Czy jesteś gotów rozwijać się podejmując 
nowe wyzwania? MAHLE to jeden z 15 czołowych światowych dostawców w branży motoryzacyjnej. Zatrudniając około 75 000 
pracowników w ponad 170 zakładach produkcyjnych oraz dysponując szesnastoma wielkimi centrami badawczo-rozwojowymi 
dążymy do tego, aby w pełni zadowolić naszego klienta. Dzięki pracy zespołowej łączymy istniejące już technologie                           
z innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy inżynierskie pomysły oraz wyznaczamy nowe standardy. Przyczyniamy się 
także do poprawy klimatu poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zmniejszenie zużycia paliwa w co drugim 
pojeździe na świecie. 

Dziel się wiedzą praktyczną, realizuj pomysły i bierz na siebie odpowiedzialność. W MAHLE Behr w Ostrowie  Wielkopolskim  
jako: 

Kontroler MRP 

Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

Czy chciałbyś podjąć się szczególnie odpowiedzialnych zadań? 

• tworzenie harmonogramów do wszystkich dostawców w zgodzie z planem produkcji i potrzebami klientów, 
• codzienny przegląd i potwierdzanie dostępności w SAP zakupionych części, 
• kontrola dostaw na czas oraz ilości od dostawców zgodnie z harmonogramem,  
• spełnianie założonych celów dotyczących zapasów, 
• rozwój dostawców pod kątem terminowości dostaw, 
• optymalizacja transportów.  

Pochwal się nam swoimi umiejętnościami - zarówno tymi zawodowymi, jak i osobistymi. 

• wykształcenie wyższe kierunkowe, 
• dobra znajomość języka angielskiego, 
• odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji, 
• elastyczność i dyspozycyjność, 
• odporność na stres, 
• umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia faktów, duża podzielność uwagi, 
• znajomość programów Excel, Access, 
• doświadczenie w pracy w systemie SAP będzie dodatkowym atutem. 

Zobacz, co możemy Ci zaoferować! 

Oferujemy doskonałe i szyte na miarę możliwości rozwoju. Jesteśmy w stanie je zapewnić dzięki regularnym zebraniom 
skoncentrowanym na omawianiu działań oraz programowi różnorodnych szkoleń. Doceniamy ponadprzeciętną wydajność, 
dlatego też chcielibyśmy nawiązać z Tobą długoterminową współpracę. Dajemy Ci nie tylko szansę wykorzystania swojego 
potencjału, ale także wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników oraz elastyczne warunki pracy dopasowane do 
aktualnego etapu twojego życia. Podążaj z nami ścieżką swojej kariery. 

Jeżeli jesteś zainteresowany, aplikuj: rekrutacja.ostrow@pl.mahle.com 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 


