Logisys jest wiodącą marką konsultingową w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, która posiada uznaną
pozycję rynkową oraz największe doświadczenie w Polsce. Logisys zaprojektował i usprawnił procesy logistyczne dla ponad
150 firm w Polsce i za granicą, realizując kilkaset projektów o dużej różnorodności i złożoności. Dzięki tak szerokiemu
zakresowi kompetencji Logisys może skutecznie wspierać osiąganie celów biznesowych swoich klientów w zakresie:
zarządzania logistyką, strategii sieci dystrybucyjnej, magazynów i centr logistycznych, logistyki produkcji.
Od 2017 roku marka Logisys należy do grupy HUB logistics – dynamicznie rozwijającej się firmy zatrudniającej ponad 650
osób pracujących w 25 biurach na terenie Finlandii, Polski, Niemiec, Estonii oraz Rosji. Główną specjalizacją firmy są
rozwiązania outsourcingowe dla logistyki wewnętrznej w obszarze produkcji, magazynowania i transportu.

Młodszy Analityk
- pracownik działu doradztwa logistycznego
Miejsce pracy: Kraków - siedziba firmy oraz praca warsztatowa u klientów firmy (cała Polska)
Zakres obowiązków:
▪
▪
▪
▪

przeprowadzanie analiz danych i dokumentacji projektowych
udział w warsztatach projektowych
współpraca z klientami w kraju i za granicą
tworzenie narzędzi optymalizujących prace wewnętrzne

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wyobraźnia przestrzenna, zdolności analityczne, wyobraźnia do liczb (ukończenie studiów kierunkowych lub
technicznych może być pomocne)
umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, w szczególności MS Excel, na poziomie zaawansowanym
wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej
duża samodzielność w działaniu, chęci rozwoju i podejmowania wyzwań
dyspozycyjność (możliwe są kilkudniowe wyjazdy do klientów w Polsce)
komunikatywna znajomość języka angielskiego
doświadczenie na stanowisku analityka będzie dodatkowym atutem
mile widziana podstawowa znajomość SQL, VBA, Power BI

Oferujemy:
▪
▪
▪
▪
▪

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
prywatną opiekę medyczną Medicover
zajęcia nauki języka angielskiego
możliwość podjęcia ciekawej pracy, z dużą różnorodnością wykonywanych zadań
zdobycie doświadczenia w pracy z klientem biznesowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja-dl@logisys.pl
Aplikacje przyjmujemy do 16 sierpnia 2019 roku
W nadesłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych))”.

