Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce od ponad 15 lat. Jesteśmy częścią chińskiego koncernu działającego w
branży high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa, opartych na
technologii obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie między innymi w kontroli
celnej, lotnictwie oraz produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Planowania Materiałowego
Miejsce pracy Kobyłka k. Warszawy

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•
•

planowanie zapotrzebowania materiałowego (surowce) w celu utrzymania ciągłości produkcji
monitorowanie dostaw materiałów i potwierdzanie ich dostępności do produkcji
monitorowanie poziomu zapasów
reagowanie na zagrożenia mające wpływ na zaburzenie ciągłości produkcji (m.in.: opóźnienia dostaw, zmiany w planie
produkcyjnym etc.)
wprowadzanie list materiałowych do systemu NAVISION
obsługa systemu NAVISION
współpraca z innymi działami firmy w celu sprawnej realizacji planu

Wymagania:
• 2 – letnie doświadczenie w planowaniu materiałów do produkcji lub pokrewnym stanowisku
• bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel)
• doświadczenie w pracy z systemami ERP
• zainteresowanie obszarem logistyki
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (praca z obcokrajowcami)
• mile widziana znajomość języka chińskiego
• samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
• zdolność analitycznego myślenia
• umiejętność efektywnej komunikacji
• umiejętność współpracy w zespole
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną,
Ubezpieczenie na życie po okresie próbnym
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole
Zatrudnienie w firmie z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
Stabilność zatrudnienia i rozwój zawodowy w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej

Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji”.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod adresem
Polityka Prywatności, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com

