Chronimy
Twoje Zdrowie.

Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Sp. z o.o. jest jednym z wiodących w Europie
producentów chusteczek nawilżanych stosowanych w pielęgnacji,
higienie dezynfekcji a także w kosmetyce i w gospodarstwie
domowym. Firma produkuje z suckesami od wielu lat asorytment dla
znanych światowych i europejskich marek. Stale się rozwijając, stała
się uznanym międzynarodowym spejclaistą w produkcji chusteczek
nawilżanych. Obecnie poszukujemy do pracy w Lubaniu:

Pracownika Działu Logistyki
Jeżeli jesteś osobą, która:
• bardzo angażuje się w wykonywaną pracę;
• posiada doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie
produkcyjnej, spedycyjnej lub agencji celnej;
• jest dyspozycyjna (praca w systemie zmianowym, naprzemiennie
godz.: 07:00-15:00 / 08:00-16:00 / 09:00-17:00);
• posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz
prioretyzacji zadań;
• potrafi współpracować z innymi oraz posiada wysokie umiejetności
komunikacyjne;
• zorientowana jest na jakość oraz dokładność;
• zna program SAP;
• posługuje się bardzo dobrze programem Excel oraz Word;
• zna język niemiecki na poziomie min. B1 – codzienna praca w tym
języku)
• zna język angielski na poziomie min. A2 (mile widziane);
• posiada co najmniej wykształcenie średnie (mile widziane o profilu
logistycznym);
• potrafi pracować pod presją czasu i cechuje się odpornością na stres;
• dodatkowo chce mieszkać w malowniczym mieście w otoczeniu
zamków, gór, lasów i jezior.
To mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
• opracowywaniu zamówieńod klientów;
• organizowaniu i zamawianiu transportu na ododbiory towarów;
• generowaniu numerów przesyłek i transportów oraz przekazywaniu
do magazynu w celu przygotowania towaru do wysyłki;

• sprawdzaniu stanów magazynowych;
• awizowaniu dostaw towarów u odbiorców wg wytycznych
poszczególnyh klientów;
• przygotowywniu potrzebnych dokumentów do odpraw celnych
(export);
• archiwizacji dokumentów.
Oferujemy:
• możliwość aktywnego uczestnictwa w planowaniu wysyłek
towaru;
• możliwość realizacji pomysłów i uczestniczenia w ciekawych
projektach;
• pracę w dynamicznym i różnorodnym zespole ludzi, którzy uwielbiają,
to co robią;
• świetną atmosferę pracy;
• możliwość wspołpracy ze stabilnym i intensywnie rozwijającym się
pracodawcą;
• po okresie próbnym: umowę o pracę na czas nieokreślony;
• specjalistyczne szkolenia zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji
zgodnie z obraną ściężką rozwoju.
Zinteresowanych Kandydatów prosimu o przesłanie aktualnego CV
w formie PDF na adres: rekrutacja@schumacher-online.com – w tytule
wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez firmę Dr. Schumacher Sp. z o.o. w Lubaniu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

