Firma BAUMIT sp. z o.o. należy do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding, czołowego europejskiego producenta najwyższej
jakości materiałów budowlanych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, w której wszyscy mogą realizować swój potencjał zawodowy
i zostać współtwórcą sukcesu Baumit.
W związku z dalszym rozwojem obecnie do naszego Zespołu poszukujemy:

Kierownika Centrum Barwienia
Miejsce pracy
Szczecin

WYZWANIA








prowadzenie punktu barwienia tynków i farb,
realizację produkcji na urządzeniu barwiącym według
zleceń produkcji,
planowanie dostaw surowców i materiałów do
produkcji,
prowadzenie gospodarki magazynowej punktu:
- przyjmowanie dostaw surowców,
- wydawanie towaru klientom,
- odpowiedzialność za okresowe rozliczanie
obrotów magazynu.
współtworzenie i dbanie o wizerunek firmy.

NASZA OFERTA







stała umowa o pracę w pełnym wymiarze w
renomowanej firmie,
konkurencyjne na rynku wynagrodzenie zależne od
posiadanego doświadczenia i umiejętności,
możliwość rozwoju własnych kompetencji oraz
doświadczenia zawodowego,
miła i przyjazna atmosferę w gronie profesjonalistów
oraz partnerstwo w zespole,
narzędzia niezbędne do wykonywania zadań.

OCZEKUJEMY










min. średniego wykształcenia kierunkowego (budowlane,
chemiczne, techniczne),
min. rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierowniczym w szeroko pojętej branży budowlanej,
praktycznej znajomości gospodarki magazynowej
manualnych zdolności technicznych oraz organizacyjnych
umiejętności pracy w zespole,
praktycznej umiejętności obsługi komputera (pakiet MS
Office),
mile
widziana
znajomość
oprogramowania
biznesowego,
Uprawnienia na wózki widłowe będą dodatkowym atutem.

APLIKUJ

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą o Ochronie
Danych Osobowych (CV oraz list motywacyjny
uzasadniający, dlaczego to Ty jesteś idealnym
kandydatem na proponowane stanowisko) prosimy
przesyłać do dnia 04.01.2019 na adres:
rekrutacja@baumit.pl

Kandydaci, których aplikacje wzbudzą nasze największe
zainteresowanie
zostaną zaproszeni na spotkanie.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu
z wybranymi osobami.

Administratorem danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, info@baumit.pl). Dane osobowe przetwarzane
będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, na podstawie obowiązków pracodawcy wynikających
z Kodeksu pracy oraz Pana/Pani dobrowolnej zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie pracownicy Baumit i podmioty
współpracujące z Baumit na potrzeby rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich niepodanie może skutkować
wykluczeniem z procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani również
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

