Stále je u nás volné místo. Je rezervováno pro Vás. Čekají na Vás zajímavé pracovní úkoly, u kterých požadujeme plné nasazení a
technické dovednosti. Můžete se těšit na příjemné a přátelské pracovní prostředí, kde uplatníte Vaše znalosti. Zní to dobře? V tom
případě byste se měli přidat k nám. www.cz.rheinmetall-automotive.com
K posílení našeho týmu v závodě v Trmicích hledáme právě Vás.

Specialista logistiky
Váš profil:

Vaše úkoly:

 SŠ / VŠ ekonomického příp. technického

 zodpovědnost za dodávky v rámci svěřené skupiny
zákazníků

 min. 3 roky praxe v nákupu / materiálové logistice - vítáme
automotive
 znalost práce na PC – dobrá znalost Microsoft Office, znalost
SAP (modul MM a SD) výhodou

 tvorba odbytových plánů (krátkodobé / střednědobé /
dlouhodobé)
 spolupráce na tvorbě výrobního plánu

 Plynulá AJ

 péče o zákazníka

Co Vám nabízíme:

 zodpovědnost za hladinu zásob v rámci svěřeného portfolia
materiálů

 Zajímavou a perspektivní práci v zahraniční společnosti
 Odpovídající finanční ohodnocení

 denní komunikace s dodavateli v AJ. Občasné služební
cesty do zahraničí (3-4x ročně)

 Jazykové a odborné vzdělávání
 Zaměstnanecké výhody a bonusy dle kolektivní smlouvy (5
týdnů dovolené, placené překážky v práci ze strany
zaměstnance nad rámec zákoníku práce, příspěvek na
penzijní připojištění a životní pojištění, účast na programu
na nákupu akcií firmy Rheinmetall AG, účast na programu
Zdravá firma)

Společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., je významným výrobcem pístů pro zážehové a vznětové motory a kompresory.
Firma je součástí společnosti KSPG AG, která je automobilovou divizí koncernu Rheinmetall AG. KSPG AG je celosvětově významným
dodavatelem automobilového průmyslu a ve svých více jak 40 výrobních závodech v Evropě, Severní a Jižní Americe, Číně, Indii a
Japonsku zaměstnává přes 11 000 pracovníků.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.| Důlni 362 | 400 04 Trmice | www.cz.rheinmetall-automotive.com
Kontaktní osoby: Kamila Roučková | Telefon: +42 (0) 475 303 113 | E-Mail: kamila.rouckova@cz.rheinmetall.com
Andrea Ždarková| Telefon: +42 (0) 475 303 267| E-Mail: andrea.zdarkova@cz. rheinmetall.com

