Dołącz do naszego zespołu!
Jesteśmy międzynarodowym koncernem działającym na pięciu kontynentach m. in. w sektorze
usług unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów.
Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych
umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

Zastępca kierownika operacyjnego - Dyspozytor
Miejsce pracy: Lubliniec

Opis stanowiska:

kierowanie pracą i wyznaczanie zadań podległym pracownikom

udział w procesie zatrudniania pracowników

reprezentowanie pracodawcy przed instytucjami w sprawach związanych bezpośrednio
z działalnością organizacyjną nadzorowanego regionu i spółek

dokonywanie wyboru zewnętrznych firm transportowych oraz punktów serwisu w celu
zapewnienia ciągłej działalności oddziału

przygotowanie harmonogramów realizacji usług oraz planowanie zasobów technicznych
i ludzkich potrzebnych do realizacji tych usług

bieżąca obsługa klientów w zakresie realizowanych zleceń

obsługa systemu BDO

koordynowanie pracy kierowców w zakresie wykonywanych zleceń, reagowanie na pojawiające
się problemy i ich rozwiązywanie

prowadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracy brygad ze szczególnym uwzględnieniem czasu
pracy kierowców

przekazywanie kierowcom dokumentacji samochodu i zadań do wykonania

weryfikacja wykonanych zleceń i bieżąca analiza danych w systemie, prowadzenie i archiwizacja
dokumentacji w zakresie realizowanych zleceń

obsługa reklamacji w zakresie świadczonych usług
Wymagania:
 wykształcenie średnie/wyższe – preferowane transport, logistyka
 praktyczna znajomość zagadnień transportowych
 systematyczność, skrupulatność i umiejętność pracy z danymi
 dobra obsługa komputera i znajomość programu Excel
 zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu
 umiejętność współpracy z innymi
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowę o pracę

pracę w otwartym zespole współpracowników

możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

darmowe lekcje języków obcych

silne i dynamiczne wsparcie międzynarodowej firmy
Prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV na potrzeby rekrutacji
przeprowadzonej na stanowisko „Zastępca kierownika operacyjnego - Dyspozytor” w FCC Polska Sp. z o.o.
(zgoda w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

