Pracovní místa – nabídka
1. Společnost – ŠKODA AUTO, a.s. – hledá talenty na pozici:

v útvaru logistiky – oddělení předsériové logistiky.
Bližší informace o nabídce naleznete zde...

2. Společnost DHL Express (Slovakia), s.r.o. – nabízí pracovní pozici - Špeditér
pre divíziu DCC CEE

Hlavné úlohy a činnosti:
* preberá a spracováva objednávky, organizuje prepravu, zaisťuje spätnú väzbu,
* objednáva dopravu v závislosti na čase nakládky, vykládky a cenníku,
* kontroluje včasnosť pristavenia a odjazdu z nakládky,
* pripravuje reporty pre potreby vedúceho oddelenia resp. zákazníka,
* operatívne rieši s dopravcami problémy počas prepravy,
* rieši nezrovnalosti s partnermi i dopravcami,
* dodržiava platné procedúry kvality týkajúce sa pracovného zaradenia;

Ideálny kandidát:
* má skúsenosti v oblasti prepravy a logistiky min. 2 roky,
* dobre zvláda administratívne úlohy a dokáže pracovať s excelom a wordom,

* vie aktívne komunikovať v anglickom alebo nemeckom jazyku (ďalší jazyk
výhodou),
* dokáže pracovať aj pod stresom a plniť úlohy načas,
* je zodpovedný a spoľahlivý,
* je organizačne zdatný a dokáže pracovať v tíme ale aj samostatne,
* má veľmi dobré komunikačné zručnosti, ochotne a milo vystupuje voči zákazníkovi;
Ak vás pozícia zaujala a váš profil vyhovuje požiadavkám pozície, pošlite svoj životopis
na moju adresu (beata.palmontova@dhl.com).

3. Společnost Doosan Bobcat Manufacturing, s.r.o. – nabídka pracovní příležitosti

v Dobříši hledá studenty vysoké školy na dvě trainee pozici:
- Trainne – projektový koordinátor – poprodejní síť
- Trainne – nákupčí – do oddělení zásobování ( poprodejní síť)
Více informací a popis nabízených pracovních pozic najdete na níže uvedeném odkaze:
http://bobcat.jobs.cz/detail/?id=G2-1106613153-aden_brand0&rps=233

4. Společnost TON a.s., – hledá nového kolegu/ kolegyni na pozici nákupčího/
logistika

více informací naleznete v příloze

5. Společnost Prodware Group – hledá pro posílení svého týmu v Olomouci:

na pozice:
Junior SW Developer
Senior SW Developer

více informací naleznete v přiloženém letáku...
6. Společnost Astron Buildings s.r.o. hledá kandidáta/ - tku
na pozici – Logistic Coordinator

více informací naleznete v přiloženém letáku...
7. DHL GLOBAL FORWARDING

VOLNÉ POZICE:
REFERENT LETECKÝCH PŘEPRAV PRO POBOČKU PRAHA
LETIŠTĚ
DHL Global Forwarding je dlouhodobou jedničkou na trhu v oblastech námořní a letecké
cargo přepravy a přepravy nadrozměrných a industriálních celků. Jsme součástí koncernu
Deutsche Post DHL, který pokrývá více než 220 zemí a teritorií, ve kterých 480 tisíc
zaměstnanců celosvětově poskytuje zákazníkům služby a řešení opírající se o 200 let
zkušeností z působení v oboru.
Pro pražský letecký tým, sídlící na letišti Václava Havla, hledáme nového kolegu/kolegyni,
referenta leteckých přeprav.
Popis práce:
- zajišťování leteckých přeprav zboží,
- zpracování podkladů a dokumentace k zásilkám,
- komunikace se zákazníkem a externími dodavateli služeb,

- komunikace s ostatními odděleními pro kvalitní zpracování zásilek,
- práce s aplikacemi a systémy,
- administrativní práce.
Nabízíme:
- práci v sehraném kolektivu mezinárodní společnosti s vedoucím postavením na trhu,
- zajímavou a zodpovědnou práci,
- příjemné pracovní prostředí,
- odpovídající platové ohodnocení,
- širokou paletu zaměstnaneckých benefitů (stravenky plně hrazené zaměstnavatelem,
dovolená navíc, slevové programy, jazykové kurzy a další).
Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání v oboru dopravy či logistiky,
- znalost anglického jazyka slovem i písmem,
- uživatelská znalost práce s PC,
- dobré komunikační dovednosti,
- pozitivní a energický přístup,
- zájem dále se rozvíjet v oblasti dopravy a logistiky.
Zaujala Vás tato pracovní nabídka?
Zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis.Kontakt:
Martina Navrátilová
HR Manager/ HR Business Partner
DHL Global Forwarding
Mobile: +420 725 237 342
Email: martina.navratilova@dhl.com

8. Meopta – optika, hledá na oddělení průmyslového inženýrství studenta..

Náplň praxe: analýza transportů materiálu, zpracování VSM map (Value stream
mapping)
Termín:
ihned, se studentem se domluvíme na jeho možnostech docházení do společnosti.
Praxe je neplacená, studentovi jsme ochotni zaplatit během praxe stravování,
nabídnout další spolupráci při zpracování bakalářské, diplomové práci
Kontakt:
Jana Martinková
Manažer QEMS
Meopta - optika, s.r.o. Kabelíkova 1, Přerov, 750 02, Česká republika
T: +420 581 243 681 | M: +420 739 244 592 | jana.martinkova@meopta.com
www.meopta.com | www.meoptasportsoptics.com | Facebook

