IFA Rotorion – Powertrain należy do grupy IFA Rotorion – Holding GmbH, jednego z
czołowych dostawców podzespołów w branży motoryzacyjnej, oferując unikalne rozwiązania dla
każdego klienta. Współpracujemy z czołowymi koncernami motoryzacyjnymi, są to m.in: Daimler,
VW, BMW, GM, Chrysler , Audi, Porsche, Ford, Ferrari. Dostarczamy to, co najlepsze.
Pasja w działaniu, pomysły pracowników na całym świecie (zatrudniamy ok 2300 pracowników) są
podstawą innowacji i nowoczesnych technologii. Dzięki temu pomagamy kształtować przyszłość
motoryzacji i reagować na przyszłe potrzeby naszych klientów.
Jako IFA Rotorion – Hodling GmbH prowadzimy działalność w Europie – Niemcy (Haldensleben,
gdzie znajduje się siedziba firmy), USA – Charleston, Azja – Szanghaj.
W związku z dalszym rozwojem firmy budujemy zakład w Polsce – gm Ujazd,
województwo opolskie.
W IFA Powertrain Polska będziemy produkować półosie dla grupy Daimler.
www.ifa-rotorion.com

Planista Logistyki
Miejsce pracy: Zimna Wódka/gm. Ujazd

Kluczowe zadania na tym stanowisku dotyczą:








kierowania projektami cząstkowymi w ramach procesu powstawania produktu (PPP) według
metod zarządzania projektami,
koordynowania wszystkich działań w celu zabezpieczenia PPP w obszarze logistyki,
analizy, planowania i realizacji koncepcji logistycznych w przypadku nowych projektów
(kalkulacje logistyczne, ocena wariantów koncepcji logistycznych, uzgadnianie i zatwierdzanie
wymagań klientów wzgl. dostawców, planowanie kontenerów transportowych w porozumieniu z
klientem i wszystkimi zaangażowanymi obszarami),
wprowadzania nowych produktów do serii: planowanie, definiowanie, realizacja i bieżąca
optymalizacja koncepcji/obszarów zaopatrzenia produkcji; zarządzanie dokumentacją
logistyczną, analiza kluczowych KPI logistycznych,
monitoring produkcji seryjnej: optymalizacja struktur i procesów logistycznych, planowanie
inwestycji, mapowanie strumienia wartości.

Od kandydatów oczekujemy:











wykształcenia wyższego (zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnością logistyka,
gospodarka materiałowa lub zarządzanie łańcuchem dostaw),
co najmniej 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
praktyczna znajomość operacji magazynowych, głównie w obszarze logistyki wewnętrznej
znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
samodzielności w działaniu, rzetelności,
analitycznego podejścia i umiejętności pracy z dużą liczbą danych
praktycznej znajomość systemu SAP,
nastawienia na pracę zespołową, umiejętności budowania relacji na różnych szczeblach
organizacji,
dynamizmu w działaniu, operatywności i zaangażowania,
w pierwszym okresie zatrudnienia gotowości do wyjazdu na szkolenie do Niemiec.

Czy chcesz budować organizację od początku i podnosić swoje kwalifikacje? Wzajemny
szacunek jest dla Ciebie tak samo ważny jak stabilne zatrudnienie w firmie o
ugruntowanej pozycji?
Jeśli tak – dołącz do nas!
Na początek oferujemy: umowę o pracę, wynagrodzenie zasadnicze oraz prywatną opiekę
medyczną.
CV w jezyku polskim i angielskim lub niemieckim proszę przesłać na adres: Recruiting.Ujazd@ifarotorion.com, podając w tytule wiadomości: Planista Logistyki_UjaP
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IFA Powertrain
Polska z siedzibą w Ujeździe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest IFA Powertrain Polska z siedzibą w Ujeździe przy ul.
Sławięcickiej 19. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

