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Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.
Společnost Mölnlycke Health Care se sídlem ve Švédsku, která je vedoucí evropský výrobce a dodavatel jednorázových
operačních setů, operačních roušek, operačního oblečení a prostředků pro moderní hojení ran, hledá pro svůj výrobní
závod v Karviné / Havířově kandidáta / kandidátku do svého týmu.

Nabídka zaměstnání na pozici:

Logistics Services and Development Team Leader
✓ Jste zkušený / -á v oblasti logistiky a vedení svěřeného týmu?
✓ Rádi pracujete v mezinárodním prostředí a nebojíte se aktivně komunikovat ?
✓ Chcete mít příležitost nastavovat a zlepšovat procesy v rámci dodavatelského řetězce?

Pak hledáme právě VÁS !
Zodpovědnosti:
Team Leader vede část logistiky, která se věnuje především přepravním a celním záležitostem, a aktivně
participuje v logistických projektech napříč českými továrnami, ale také globálními strukturami. Pozice má dohled
nad plánovaným rozpočtem a podniká nezbytné kroky k optimalizaci činností souvisejících s přepravou materiálu
a celním řízením na všech úrovních dodavatelského řetězce. Pozice současně vede, motivuje, rozvíjí a pečuje o
tým celních deklarantů a logistického analytika.

Požadavky:

-

SŠ / VŠ vzdělání v oboru logistiky, ekonomiky, managementu či podobného zaměření,
Min. 3letá prokazatelná zkušenost s vedením týmu,
Znalost logistických a celních záležitostí,
Pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
Znalost práce s MS Office na pokročilé úrovni,
Znalost systém SAP výhodou,
Orientace v projektovém řízení výhodou,
Komunikační a vyjednávací dovednosti,
Odolnost vůči stresu a práce s prioritami,
Samostatnost v rozhodování a organizaci práce.

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou

Nástup:

Dohodou

O nabízenou pozici se můžete ucházet zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu v českém
a anglickém jazyce. Odpovědi můžete zasílat e-mailem, poštou nebo odevzdat přímo v recepci společnosti
Mölnlycke Health Care.

Kontakt:

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., Eliška Nešporová
Na Novém Poli 382/1, 733 01 Karviná – Staré Město
Šachetní 439/1, 735 64 Havířov - Dolní Suchá
E-mail: prace@molnlycke.com

Více informací na www.molnlycke.com a www.lidemprozdravi.cz
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