Dobra perspektywa na przyszłość
Opakowania, artykuły reklamowe, opakowania na prezenty. Z papieru , kartonu, tektury falistej.
Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo rodzinne zatrudniające ponad 800 pracowników
w dwóch lokalizacjach, jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych producentów pudełek
składanych w Europie. Stań się częścią naszej historii sukcesu i zgłoś się do naszej lokalizacji
w Pniewach, na stanowisko:

Specjalista ds. logistyki
Podstawowe obowiązki:
przygotowanie i organizacja wysyłki wyrobu
gotowego do klienta na terenie kraju 		
oraz poza jego granicami
przygotowanie i prowadzenie dokumentacji
zgodnie z procedurami obowiązującymi w
przedsiębiorstwie
zapewnienie poprawnego księgowania 		
oraz zgodności danych w systemie SAP
współpraca z kooperantami oraz
magazynem zewnętrznym
budowanie i utrzymywanie relacji z
klientami i firmami przewozowymi
ścisła współpraca z obszarem produkcji
Wymagania:
wykształcenie minimum średnie
komunikatywna znajomość języka
angielskiego i/lub niemieckiego
mile widziana podstawowa znajomość 		
programu SAP
dobra znajomość pakietu MS Office (w 		
szczególności MS Excel i Word)

umiejętność organizacji pracy pod presją
czasu
umiejętność pracy w zespole
odpowiedzialność i rzetelność
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
rynkowej
możliwość aktywnego kształtowania 		
rozwoju zawodowego i osobistego
pracę w innowacyjnym i rozwijającym się
przedsiębiorstwie o elastycznej strukturze
i poziomej hierarchii
dodatkowe benefity pozapłacowe
wynagrodzenie uzależnione od poziomu
kompetencji
wszechstronne i odpowiedzialne zadania
oraz pracę w zespole zaangażowanych 		
kolegów i koleżanek

Aplikuj teraz!
Kontakt: Weronika Śniechowska, T +48 (61) 44 55 450, kadry@karlknauer.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłej rekrutacji przez okres 1-go roku zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

www.karlknauer.pl

