3PL Distribution Center Manager (fashion)
Nr ref.: 3PL/DCM/2018
Miejsce pracy: Stryków (woj. Łódzkie)
Osoba, która obejmie to stanowisko będzie przede wszystkim odpowiedzialna za zarządzanie
relacjami z wykonawcą obsługującym magazyn logistyczny .
Będzie budować partnerskie relacje, prowadzić negocjacje, wspierać wdrażanie zmian,
oddziaływać na jakość serwisu, dbać o zachowanie wysokiej etyki biznesowej, analizować
wyniki i szukać rozwiązań oraz usprawnień.
Te działania będą miały na celu: zapobieganie stratom, osiąganie zaplanowanej wydajności i
jakości obsługi klienta, zagwarantowanie sprawnie działającego łańcucha dostaw oraz
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i zgodności podejmowanych działań z najwyższymi
standardami organizacji.

Ponadto do obowiązków na stanowisku będzie należeć:

Twoje zadania i obowiązki:
Zarządzanie kilkuosobowym zespołem (w tym: ustalanie i egzekwowanie realizacji celów,
organizacja pracy, motywowanie, wspieranie, coaching i działania rozwojowe, rekrutacje,
szkolenia, planowanie sukcesji, oceny okresowe etc.)
Regularna współpraca z zespołem zarządzającym dostawcy
Planowanie budżetu i kontrola jego realizacji
Monitorowanie w jaki sposób działania logistyczne przekładają się na ogólne wyniki biznesowe
firmy i podejmowanie odpowiednich czynności, aby na nie konstruktywnie oddziaływać
Komunikowanie i monitorowanie celów logistycznych i wskaźników KPI w celu osiągnięcia
doskonałej obsługi klienta, rentowności i wyników dla wszystkich marek i kanałów dystrybucji
(we współpracy z zespołem dostawcy)

Oczekujemy od Ciebie:
Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim doskonałych kompetencji ‘miękkich’, które będą
wspierać jakość relacji z dostawcą i przekuwać je na wyniki firmy
W tym w szczególności: umiejętności budowania partnerskich relacji, negocjowania, skutecznego
oddziaływania na zachowania i postawy współpracowników, świadomego budowania swojej
wiarygodności, inspirowania, zarządzania zmianą, przejrzystej komunikacji, wysokiej etyki
zawodowej
Minimum 4-5 lat doświadczenia w skutecznym zarządzaniu zespołem
Doświadczenie w zarządzaniu Magazynem/Centrum Logistycznym o minimalnej wielkości 500
FTE będzie poważnym atutem ale:

Mile widziani będą również kandydaci wywodzący się z branży modowej lub około-modowej
oraz e-commerce, bez doświadczenia w obszarze logistyki, za to z bogatym doświadczeniem w
skutecznym zarządzaniu dużą strukturą (np. kandydaci z doświadczeniem na stanowisku Area
Managera dla 20+ sklepów)
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (min. B2/C1)
Umiejętności sprawnego funkcjonowania w dynamicznym i często zmieniającym się środowisku
Mile widziane będzie doświadczenie w środowisku międzynarodowym i organizacji o strukturze
matrix’owej

Co proponujemy?
Atrakcyjną i pełną wyzwań rolę w międzynarodowej organizacji modowej o wysoce
rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji zarówno na rynku Polskim, Europejskim, jak i
światowym
Pracę w inspirującym środowisku, w miejscu stawiającym na promowanie talentów i
umożliwiającym szeroki rozwój zawodowy w swoich strukturach
Wielowątkowe, bardzo relacyjne stanowisko w nowopowstającym magazynie e-commerce
Atrakcyjne dofinansowanie do rozmaitych benefitów: prywatna opieka medyczna, karta
sportowa, ubezpieczenie na życie, posiłki w kantynie
Samochód służbowy
Zniżki na zakupy w sieci
Elastyczne godziny pracy i koncentrację firmy na zachowaniu balansu praca-dom
Pracę w wyjątkowym środowisku zawodowym promującym pracę zespołową, szczerość i
otwartość komunikacji oraz wzajemne relacje zbudowane na szacunku i życzliwości

