
Distribució logística - RESPONSABLE LOGÍSTICA-TRÀNSIT

Escrito por MARLEX RECRUITING
Domingo, 13 de Junio de 2021 17:00 - 

RESPONSABLE LOGÍSTICA-TRÀNSITBARCELONA (BARCELONA)Empresa: MARLEX
RECRUITINGDescripció: Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs
intermitjos i directiusRESPONSABLE LOGÍSTICA-TRÀNSIT  Des de Marlex Human Capital,
estem col·laborant amb una empresa dedicada a la distribució de material de ferreteria, que té
magatzems distribuïts per les províncies del Vallès Occidental i Girona, i que actualment
precisa incorporar un/a Responsable de Logística.   Quina serà la teva missió a l¿empresa? 
En dependència de gerència, la persona seleccionada s¿encarregarà de dur a terme la gestió i
organització de les següents tasques de forma autònoma:  ¿ Analitzaràs i distribuiràs les
comandes diàries i planificació de les entregues segons la prioritat. ¿ Plantejar, gestionar i fer
seguiment de les rutes dels 16 camions i del seu manteniment. ¿ Gestionaràs el personal a
càrrec i el calendari laboral (contractacions, vacances, baixes, permisos, etc.) ¿ Dur a terme el
control operatiu i logístic dels tres magatzems situats a la província del Vallès Occidental i de
Girona. ¿ Valorar i solucionar de forma eficient els problemes que puguin sorgir en l¿operativa
diària: recollida i entrega de comandes, gestió del transport...  Al perfil seleccionat se li ofereix: 
¿ Contracte estable i directe per l¿empresa. ¿ Formar part d¿una empresa consolidada en el
seu sector. ¿ Treballar en un rol de responsabilitat i en un projecte de creixement. ¿ Horari
partit de dilluns a divendres ¿ Salari competitiu  Ets el candidat/a ideal si tens:  ¿ Experiència
mínima de 3 anys com a coordinador-a de transport.  ¿ Es valorarà experiència en la gestió
logística d¿una empresa del sector metal·lúrgic, sector de la construcció, o similar. ¿ Capacitat
de treball en equip, bones habilitats comunicatives i capacitat d¿organització.   ¿ Residència a
la zona del Vallès o rodalia. ¿ Ganes de créixer professionalmeRelació laboral: LABORAL
INDEFINITNombre Hores: 0Salari mensual des de: 30000Salari mensual fins a:
5000014/06/2021
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