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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:

Planning and Logistics Manager
✓ Jste zkušený / -á profesionál / -ka v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce?
✓ Rádi pracujete v mezinárodním prostředí, jste zvyklý / -á být hodnocen dle KPIs spojených s úrovní služeb
zákazníkům, dostupností materiálů či výší vázaného kapitálu?
✓ Nebojíte se zaběhnutý stav pravidelně podrobovat výzvám?
✓ Máte praxi ve vedení a motivaci svěřeného týmu?
✓ Umíte stanovovat vizi a strategii pro plnění dlouhodobých cílů a neustálé zlepšování výsledků?

Pak hledáme právě VÁS !
Zodpovědnosti:
Planning and Logistics Manager je nově vzniklou strategickou rolí v rámci českých továren. Hlavní úlohou pozice
je koordinace administrativní části logistického oddělení v obou továrnách se zaměřením na oblast Production
Planning, Materials Planning, Logistics Services a Market Support. Celkově je role odpovědna cca za 25
nepřímých podřízených, které koordinuje a rozvíjí skrze 4 Team Leadery.
Manager tak má celkovou zodpovědnost za plánovací a logistické aktivity českých továren, s výjimkou skladových
činností a interní logistiky. Planning and Logistics Manager tvoří a implementuje osvědčené postupy ve svěřených
oblastech, podílí se na tvorbě vize, strategie, zásad, procesů a postupů k trvalému zlepšení provozní výkonnosti,
která je primárně hodnocena dle dosahované úrovně služeb zákazníkům, dostupnosti materiálů a výše vázaného
kapitálu.
Role se podílí a aktivně přispívá k novým obchodním iniciativám a projektům s cílem kontroly jejich dopadu
na plánování a logistiku. Role je klíčovou kontaktní osobou rovněž pro partnery na globální úrovni nejen v rámci
projektů, ale také v běžných operativních záležitostech.
Požadavky:

-

-

SŠ / VŠ vzdělání v oboru logistiky, ekonomiky, managementu či podobného zaměření,
Min. 5letá prokazatelná zkušenost s vedením týmu na manažerské úrovni v prostředí
výrobní společnosti,
Znalost logistických a celních záležitostí a řízení dodavatelského řetězce,
Zkušenost se Sales and Operation plánováním a přípravou forecastů,
Pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
Znalost práce s MS Office na pokročilé úrovni,
Orientace v projektovém řízení,
Znalost matematických a statistických metod,
Pokročilé komunikační a vyjednávací dovednosti.

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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