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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Młodszy Specjalista Planowania Produkcji
Nr ref. 8251
(oferta ważna do 01.04.2016)
Opis pracodawcy:
Światowy lider w branży automatyki i pneumatyki przemysłowej.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne (preferowana automatyka przemysłowa, inżynieria produkcji)
• mile widziane doświadczenie na stanowiskach związanych z planowaniem lub inżynierią produkcji
• mile widziana podstawowa wiedza o elektro-pneumatyce
• bardzo dobra znajomość środowiska MS Office
• dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi systemu SAP
• dobra znajomość j. angielskiego i/lub niemieckiego
• prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków:
• prowadzenie bieżącej analizy obciążenia zasobów działu produkcji w kontekście zdolności
produkcyjnych i informowanie o bieżącym statusie
• planowanie i monitorowanie produkcji w oparciu o bieżącą sytuację zamówień i prognozy
długofalowe
• obsługa systemu SAP w zakresie niezbędnym do prowadzenia i rozliczania zlecenia produkcyjnego,
analiz produkcyjnych, planowania produkcji
• analizy i optymalizacja stanów magazynowych (wnioskowanie o zamówienie potrzebnych
komponentów)
• analizy i weryfikacja dokumentacji technicznej pod względem jej kompletności
• wsparcie działu projektowego w zakresie: potwierdzeń zamówień do klientów wewnętrznych,
codziennej obsługi zamówień do projektów powtarzalnych, monitorowanie zamówień i dostaw
wewnętrznych
Firma
•
•
•

oferuje:
pracę w międzynarodowym zespole
szkolenia adekwatne do zajmowanego stanowiska
firmowy pakiet socjalny

Miejsce podjęcia pracy:
• woj. mazowieckie

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

