Lider Zespołu
Lokalizacja:

Osła k/Bolesławca, Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna Krzywa

Co będziesz robił w ciągu typowego dnia?
EERealizował zadania operacyjne zgodnie z
zapotrzebowaniem organizacji w jednym
z obszarów: przyjmowanie towaru, pobieranie
towaru, kompletowanie zamówień, pakowanie,
obsługa zwrotów, zapewnienie zgodności stanów
magazynowych
EEWspierał kierownika przy planowaniu, organizowaniu i
nadzorowaniu pracy podległego zespołu Pracowników
oraz sprawował bieżącą kontrolę nad realizacją
powierzonych im zadań.
EEKoordynował pracę podległego zespołu

EEWspierał kierownika w zapewnieniu ciągłości operacji
magazynowych oraz w przestrzeganiu obowiązujących
norm i procedur.
EEUczestniczył w realizacji koncepcji i projektów
ciągłego doskonalenia w obszarze pracy. Proponował i
wdrażał usprawnienia w obszarach magazynowych
EEŚciśle współpracował
z kierownikiem danego obszaru oraz raportował
zgodnie z potrzebami przełożonych.
EEWspierał zespół w utrzymaniu kultury bezpieczeństwa,
a także w utrzymaniu ładu
i czystości w miejscu pracy

Czego potrzebujesz, żeby aplikować?
^^Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
^^Masz wiedzę oraz praktyczną znajomość zarządzania
procesami. Doświadczenie w obszarze logistyki lub
produkcji będzie dodatkowym atutem.
^^Wiesz jak obsługiwać pakiet MS Office, a Twoja
znajomość programu Excel jest na poziomie
średniozaawansowanym.
^^Umiesz motywować i angażować podległy zespół.
^^Posiadasz umiejętność analizy i interpretacji wyników
operacyjnych, pracy ze wskaźnikami KPI oraz
podejmowania decyzji w oparciu o dane

^^ Masz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
– w zakresie instruktażu, szkoleń czy pomocy
udzielanej członkom zespołu. Posiadasz umiejętność
skutecznego komunikowania się z grupą co najmniej
20 współpracowników
^^Umiejętność rozwiązywania problemów nie stanowi
dla Ciebie wyzwania.
^^Jesteś gotowy do pracy
w systemie zmianowym, również w nocy i w weekendy.
^^Mile widziana znajomość podstaw języków
angielskiego lub rosyjskiego.

Shift Manager
Lokalizacja:

Osła k/Bolesławca, Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna Krzywa

Co będziesz robił w ciągu typowego dnia?
EEWraz z Team Leaderami zarządzanie dużym zespołem,
w tym grupą Pracowników tymczasowych – łącznie do
1000 osób w okresie peak’u

EETworzenie bezpiecznego środowiska pracy, w tym
nadzorowanie użytkowania maszyn, zgodnie z
instrukcjami i zasadami pracy

EEPlanowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy
podległego zespołu Pracowników oraz sprawowanie
bieżącej kontroli nad realizacją powierzonych im
zadań

EEEfektywne wykorzystanie zasobów istniejących
narzędzi, dokumentacji technicznej w celu
usprawnienia operacji w powierzonym obszarze
zarządzania

EERealizacja przyjętych planów operacyjnych oraz ich
współtworzenie

EEProwadzenie spotkań z podległym zespołem oraz
uczestnictwo w spotkaniach kadry zarządzającej

EEWyznaczanie priorytetów oraz podejmowanie decyzji
operacyjnych w oparciu o aktualną sytuację na
obszarze magazynowym

EEDbanie o odpowiednie przeszkolenie Pracowników
oraz rozwijanie ich umiejętności

EENadzór nad zapewnieniem ciągłości operacji
magazynowych oraz przestrzeganiem obowiązujących
norm i procedur

EEŚcisła współpraca z menedżerem operacyjnym
danego obszaru oraz raportowanie wyników i
wskaźników
EEPraca zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia

Czego potrzebujesz, żeby aplikować?
^^Masz wykształcenie licencjackie lub wyższe

^^Umiesz motywować i angażować podległy zespół

^^Wyróżniasz się solidnym doświadczeniem w
zarządzaniu zespołem

^^Planowanie, komunikacja oraz umiejętność
rozwiązywania problemów nie stanowi dla Ciebie
żadnej bariery

^^Posiadasz praktyczną znajomość procesów (logistyka,
produkcja)
^^Twoja znajomość języka angielskiego jest co najmniej
dobra w mowie i piśmie
^^Wiesz jak obsługiwać pakiet MS Office, a, Twoja
znajomość programu Excel jest na poziomie
przynajmniej średniozaawansowanym

^^Jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym,
również w nocy i w weekendy
^^

Lider
Zespołu
z językiem rosyjskim
Lokalizacja:

Osła k/Bolesławca, Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna Krzywa

Co będziesz robił w ciągu typowego dnia?
EERealizował zadania operacyjne zgodnie z
zapotrzebowaniem organizacji w jednym z
obszarów: przyjmowanie towaru, pobieranie
towaru, kompletowanie zamówień, pakowanie,
obsługa zwrotów, zapewnienie zgodności stanów
magazynowych
EEWspierał kierownika przy planowaniu, organizowaniu i
nadzorowaniu pracy podległego zespołu Pracowników
oraz sprawował bieżącą kontrolę nad realizacją
powierzonych im zadań.
EEKoordynował pracę podległego zespołu

EEWspierał kierownika w zapewnieniu ciągłości operacji
magazynowych oraz w przestrzeganiu obowiązujących
norm i procedur.
EEUczestniczył w realizacji koncepcji i projektów
ciągłego doskonalenia w obszarze pracy. Proponował i
wdrażał usprawnienia w obszarach magazynowych
EEŚciśle współpracował z kierownikiem danego obszaru
oraz raportował zgodnie z potrzebami przełożonych.
EEWspierał zespół w utrzymaniu kultury bezpieczeństwa,
a także w utrzymaniu ładu i czystości w miejscu pracy

Czego potrzebujesz, żeby aplikować?
^^Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
^^Masz wiedzę oraz praktyczną znajomość zarządzania
procesami. Doświadczenie w obszarze logistyki lub
produkcji będzie dodatkowym atutem.
^^Wiesz jak obsługiwać pakiet MS Office, a Twoja
znajomość programu Excel jest na poziomie
średniozaawansowanym.
^^Umiesz motywować i angażować podległy zespół.
^^Posiadasz umiejętność analizy i interpretacji wyników
operacyjnych, pracy ze wskaźnikami KPI oraz
podejmowania decyzji w oparciu o dane

^^Masz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
– w zakresie instruktażu, szkoleń czy pomocy
udzielanej członkom zespołu. Posiadasz umiejętność
skutecznego komunikowania się z grupą co najmniej
20 współpracowników
^^Umiejętność rozwiązywania problemów nie stanowi
dla Ciebie wyzwania.
^^Jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym,
również w nocy i w weekendy.
^^Znasz język polski oraz język rosyjski na poziomie
komunikatywnym.
^^Mile widziana znajomość podstaw języka
angielskiego.

Trener
operacyjny
z językiem rosyjskim
Lokalizacja:

Osła k/Bolesławca, Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna Krzywa

Co będziesz robił w ciągu typowego dnia?
EEProwadzenie szkoleń operacyjnych: wdrożeniowych
i rozwojowych dla Pracowników XPO oraz
Pracowników APT.
EEWsparcie realizacji założonych planów szkoleniowych
we współpracy z Menedżerem ds. Szkoleń oraz
Dyrektorem Operacyjnym, poprzez rozwój kompetencji
i wiedzy podległych Pracowników.
EERealizacja polityki szkoleniowej XPO.

EEWdrażanie narzędzi i technik wspomagających
efektywne szkolenia.
EEPomoc w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych
projektów szkoleniowych w zależności od potrzeb
organizacji.
EESporządzanie raportów na temat realizowanych
szkoleń z Pracownikami.

EEIdentyfikowanie i analiza potrzeb szkoleniowych
oraz samodzielne prowadzenie wybranych modułów
szkoleń.

Czego potrzebujesz, żeby aplikować?
^^Masz doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku, mile widziane w logistyce lub produkcji

^^Komunikacja oraz umiejętność pracy z różnorodnym
zespołem nie stanowi dla Ciebie problemu

^^Jesteś osobą z charyzmą, łatwo nawiązujesz kontakty
i budujesz dobre relacje z ludźmi.

^^Jesteś gotowy do pracy dwuzmianowej

^^Wiesz jak obsługiwać pakiet MS Office, a
Twoja znajomość Excela jest na poziomie
średniozaawansowanym.

^^Znasz język rosyjski/ukraiński komunikatywnie oraz
polski na poziomie zaawansowanym

Super User
Lokalizacja:

Osła k/Bolesławca, Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna Krzywa

Co będziesz robił w ciągu typowego dnia?
EEBędziesz wspierał dział operacyjny w zakresie
użytkowania systemu.
EEStaniesz się naszym wewnętrznym ekspertem w
zakresie systemu i jego wdrażania.
EEPo zapoznaniu się z systemem, będziesz wprowadzał
systemowe rozwiązania problemów, a także
identyfikował błędy i nieefektywne przepływy pracy.
EEBędziesz wspierał zespół wdrażający zmiany w
funkcjonującym systemie.

EEOsiągniesz poziom umiejętności technicznych
umożliwiający swobodne poruszanie się w nowym
systemie.
EEBędziesz przekazywał wiedzę na temat systemu innym
pracownikom.
EEBędziesz się uczył, aby w pełni rozumieć procesy
wdrożenia nowych rozwiązań oraz przepływy pracy z
tym związane.

Czego potrzebujesz, żeby aplikować?
^^wykształcenia wyższego (min. licencjat) lub jesteś w
trakcie studiów

^^umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi oraz
współpracy zespołowej

^^otwartości na nowinki techniczne

^^Znajomości języka polskiego oraz komunikatywnego
angielskiego

^^umiejętności efektywnej komunikacji oraz
rozwiązywania problemów informatycznych
^^co najmniej zaawansowanej znajomości z zakresu IT
(Windows, MS Office)

^^Chętnie znajomości języka rosyjskiego/ukraińskiego
przynajmniej w stopniu podstawowym

