Gala Poland Sp. z o.o. to nie tylko jeden z największych producentów świec na świecie.
To przede wszystkim ludzie z pasją, posiadający wiedzę i doświadczenie umożliwiające im oraz firmie ciągły rozwój
W 2018 roku staliśmy się członkiem międzynarodowej grupy Gala Group, która posiada swoje fabryki w Europie,
Azji i Stanach Zjednoczonych. Naszymi klientami są największe sieci handlowe na świecie.
Dołącz do naszego zespołu jeśli wspólnie z nami chcesz rozwijać jedne
z najciekawszych kategorii jakimi są świece oraz inne artykuły z segmentu dekoracji wnętrz.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Dyrektor łańcucha dostaw
Miejsce pracy: Wieluń

Obszar odpowiedzialności:



Budowanie, rozwijanie i zarządzanie procesami związanymi z całościowym łańcuchem dostaw



Kierowanie realizacją zadań z obszaru logistycznej obsługi klienta, planowania i sterowania
produkcją, magazynu oraz zakupów operacyjnych poprzez realizację planów i celów
biznesowych



Zapewnienie ciągłości procesów produkcji i efektywności procesów logistyki wewnętrznej



Optymalizacja procesów poprzez działania minimalizujące koszty operacyjne



Czynny udział przy tworzeniu budżetu i planów operacyjnych

1. Kompleksowa odpowiedzialność za wynik finansowy realizowany przez łańcuch dostaw.
 Zarządzanie budżetem, ustalanie i monitoring wskaźników KPI oraz raportowanie
2. Ocena i optymalizacja kosztowa współpracy z bieżącymi dostawcami.
Kompleksowa
odpowiedzialność
wynik planów
finansowy
realizowany
przez
łańcuch zarządowi
dostaw
3. Aktywne
uczestnictwo
w budowaniu iza
realizacji
strategicznych
oraz
zapewnienie
wspierających
podejmowanie
decyzji strategicznych
strategicznych. oraz zapewnienie
 wskaźnikóbiznesowych
Aktywne uczestnictwo
w budowaniu
i realizacji planów
zarządowi wskaźników biznesowych wspierających podejmowanie decyzji strategicznych

Wymagania:



Minimum 5 letnie doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej



Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie



Wykształcenie wyższe preferowane: zarządzanie produkcją, logistyka lub pokrewne



Znajomość systemów ERP oraz pakietu MS Office



Doświadczenie w zarządzaniu zespołem



Umiejętność działania pod presją czasu



Samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji



Zdolność koncepcyjnego i strategicznego myślenia



Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

Oferujemy:



Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę



Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kompetencji



Pracę w międzynarodowym środowisku



Przyjazną atmosferę pracy

Aplikuj wypełniając formularz w zakładce kariera na naszej stronie internetowej lub złóż cv osobiście
w Dziale Personalnym firmy na ulicy Fabrycznej 10, 98-300 Wieluń.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 43 843 76 58 lub 43 843 77 83
Zapraszamy do kontaktu!

