W chwili obecnej do PBI Logistyka Sp. z o.o., która zajmuje się transportem materiałów budowlanych,
paliw, siarki granulowanej oraz płynnej, poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Kierownik Logistyki
Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za koordynację i nadzór nad transportem betonu oraz
prefabrykatów betonowych na terenie województwa lubelskiego, jak również:
•

koordynowanie procesów związanych z dostawami paliw w Grupie

•

koordynowanie i nadzór nad transportem siarki

•

zarządzanie i nadzór nad pracą podległego personelu

•

kontrola kosztów związanych funkcjonowaniem podległej floty

•

utrzymanie floty pojazdów w optymalnym stanie

•

przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją

•

telefoniczny i mailowy kontakt ze zleceniodawcami, dostawcami, podwykonawcami
zewnętrznymi

•

monitorowanie przebiegu realizacji zleceń

•

raportowanie wykonania % zleceń, wypracowanej marży

•

bieżące rozwiązywanie problemów związanych z podległą flotą oraz pracownikami

Nasze wymagania
•

wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe

•

minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku

•

umiejętność bezkonfliktowego zarządzania zespołem

•

doświadczenie pracy w dynamicznym środowisku, umiejętności analityczne

•

umiejętność współpracy z różnymi działami w firmie, myślenie nieszablonowe

•

odporność na stres i zdolności komunikacyjne

•

skrupulatność i obowiązkowość

•

sprawne korzystanie z pakietu MS Office, szczególnie MS Excel

•

prawo jazdy kategorii B

•

znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy
•

zatrudnienie na Umowę o pracę, na pełny etat

•

pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie oraz wynagrodzenie uzależnione od osiąganych
wyników

•

możliwości realizacji własnych efektywnych pomysłów oraz rozwój zawodowy

•

stabilną pracę w zespole profesjonalnych logistyków

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV do dnia 3 stycznia
2022 roku na adres e-mail: praca@grupapbi.eu
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz dla potrzeb realizacji
procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Logistyki, w zakresie informacji zawartych w CV oraz
pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze
mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem
zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.

