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Supply ChainBARCELONA (BARCELONA)Empresa: Nom d'empresa no visibleDescripció:
...Empresa líder en el seu sector amb presència internacional precisa incorporar SUPPLY
CHAIN.  Es responsabilitzarà de tenir controlada tota la cadena de subministra ¿ just in time¿
per tal de poder complir amb la planificació de producció,  obtenint els millors preus de les
matèries primeres i acorar en les quantitats i timings del articles comprats. L´objectiu principal
serà assegurar que sempre hi hagi la quantitat òptima de materials i subministres disponibles
per poder complir amb la planificació.  Funcions: - Gestió de tot el procés de compra (previsió,
comanda, confirmació, seguiment, recepció i validació) -Planificar les compresa per poder
cobrir les necessitats de producció. -Analitzar la capacitat de la producció i personal i coordinar
amb la planificació per la recepció de materials -Seguiment de les previsions de fabricació per
les possibles modificacions d¿entrega de materials ¿ just in time¿ -Estudi de les necessitats de
compra i comanda de clients -Informes mensuals de compres -Negociació previsions i
condicions amb proveïdors -Negociació de les tarifes de transport  Es requereix: -Formació de
grau superior i/o grau amb estudis i/o màsters en Administració i Direcció d¿Empreses.  
-Experiència en lloc similar mínima de dos anys. -Coneixement informàtic a nivell usuari, haver
treballat amb ERP. -És imprescindible tenir un nivell alt d¿anglès tant escrit com parlat.
-Persona amb organitzada, polivalent, resolutiva. Ha de tenir iniciativa, capacitat d¿anàlisi i
negociació, habilitats comunicatives i no tenir por a l¿hora de prendre decisions.   Oferim:
-Oferim un contracte estable i de caràcter indefinit a jornada completa. -La retribució econòmica
formada per un salari fixe + variable segons valors aportats i objectius assolits. No es
descartarà cap CV per raons econòmiques. -Lloc de treballRelació laboral: LABORAL
INDEFINITNombre Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a: 014/01/2019
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http://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FjobsLocator&amp;saveLastPath=0&amp;_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_forwardPath=search&amp;idProcess=4537346

