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Турбота про кращий клімат - всередині кожного будинку і навколишнього світу. Це наше бачення. Ми рухаємось за
ним як світовий лідер в області систем опалення та гарячого водопостачання з інноваційними, екологічно чистими
технологіями, з кількістю співробітників понад 12 000 чоловік в більш ніж 20 країнах. Довіра наших 30 мільйонів клієнтів у
всьому світі говорить сама за себе. Зміни світ, змінивши свою кар'єру: приєднуйся до Vaillant.

Менеджер з логістики
ДП Вайллант Група Україна | Київ | Україна
Строковий трудовий договір терміном на 1,5 року (декретна посада). Початок роботи - квітень 2019.

ЩО ВИ БУДЕТЕ РОБИТИ
Закупівлі:
 Щоденний моніторинг замовлень і складських залишків, оформлення замовлень постачальнику.
 Щомісячний моніторинг замовлень і складських залишків, оформлення замовлень постачальнику.
 Ведення переговорів та ділової переписки з логістичними компаніями та брокерами за умовами роботи і
оптимізації поставок.
 Контроль і супровід поставок на всіх етапах - від розміщення до отримання замовлення.
 Тісна співпраця з постачальниками, щоденний аналіз готовності обладнання.
 Ведення процесу проходження митних процедур, підготовка пакету документів для брокерів (специфікації і т.п.).
 Оформлення необхідної супутньої дозвільної документації для митного оформлення.
 Оприбуткування товарів в 1С.
Прогнозування продажів:
 Щомісячний аналіз поточних продажів і розрахунок прогнозу продажів з подальшим узгодженням з відділом
продажів.
 Участь в щомісячних Forecast net meetings.
 Робота в IBP (система планування).
 Коригування прогнозу продажів на 3 місяці вперед з урахуванням реальних продажів і актуальних замовлень.
 Участь в forecast net meetings з колегами з інших країн для аналізу збігу прогнозу продажів з реальними
продажами.
 Ведення звітності для компанії і постачальників.


ЩО У ВАС ПОВИННО БУТИ




Освіта - вища, бажано профільна, досвід роботи не менше 3 років.
Знання англійської - не нижче Upper Intermidiate.
Знання MS Office на рівні впевненого користувача.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО







“Дуже хороша робоча атмосфера. Великі можливості для розвитку..”
“Співробітники справедливо оцінюються і розвиваються.”
“Хороша оплата.”
“Введення в посаду відмінне. Командний дух неймовірний.”
“Краща опалювальна компанія в світі з величезним досвідом.”
“Компанія працює стабільно.”
(Цитати з останнього глобального дослідження Great Place to Work Survey)

APPLY NOW: JOIN THEGREENTEAM
[hr@vaillant.ua] | career.vaillant-group.com

