Manager Działu Logistycznego (fashion)
Nr ref.: Nr. Ref: MD/2018
Miejsce pracy: Gądki (woj. Wielkopolskie)

Twoje zadania i obowiązki:
Zarządzanie pracą Działu Indbound
Zapobieganie stratom, osiąganie zaplanowanej wydajności, jakości i czasu realizacji
Zagwarantowanie dokładnych i terminowych dostaw do klientów
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zgodności podejmowanych działań z
najwyższymi standardami organizacji
Zarządzanie zespołem (w tym: ustalanie i egzekwowanie realizacji celów, organizacja pracy,
motywowanie, wspieranie, coaching i działania rozwojowe, rekrutacje, szkolenia, planowanie
sukcesji, oceny okresowe etc.)
Poszukiwanie i wdrażanie usprawnień w ramach procesów działu
Planowanie i realizacja budżetu
Monitorowanie w jaki sposób działania logistyczne przekładają się na ogólne wyniki biznesowe
firmy oraz poszukiwanie sposobów pracy z innymi działami, tak aby w efekcie otrzymać
najlepszy możliwy rezultat
Ustalanie, komunikowanie i monitorowanie celów logistycznych i wskaźników KPI w celu
osiągnięcia doskonałej obsługi klienta, rentowności i wyników dla wszystkich marek i kanałów
dystrybucji
Analiza i oceny poziomu realizacji celów logistycznych oraz KPI w ramach swojego zespołu

Oczekujemy od Ciebie:
Minimum 4-5 lat doświadczenia w skutecznym zarządzaniu zespołem
Doświadczenia w zarządzaniu dużą strukturą (min. 100 – 150 pracowników)
Doświadczenia w zarządzaniu dowolnym procesem logistycznym w dużym magazynie (np.
transport, magazynowanie, ekspedycja, zwroty etc.)
Doskonale rozwiniętych i popartych bogatym doświadczeniem kompetencji liderskich (w tym
umiejętność motywowania, ustalenia celów i kontroli ich realizacji, coachingu, delegowania
zadań, udzielania feedbacku, skutecznego oddziaływania na zachowania i postawy
współpracowników, świadomego budowania swojej wiarygodności, inspirowania, zarządzania
zmianą, przejrzystej komunikacji, wysokiej etyki zawodowej)
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (min.B2/C1)
Doświadczenia w planowaniu i realizacji budżetu
Mile widziane będzie doświadczenie w organizacji międzynarodowej oraz w strukturze typu
matrix

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
Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
Atrakcyjne dofinansowanie do rozmaitych benefitów: prywatna opieka medyczna, karta
sportowa, ubezpieczenie na życie, posiłki w kantynie
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

