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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Inżynier Kalkulacji Kosztów
nr ref. 9258
(oferta ważna do 31.12.2017)
Opis pracodawcy:
Międzynarodowa firma produkcyjna działająca w branży automotive.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne inżynierskie (pożądane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn,
Zarządzania Produkcją, Elektronika, Mechatronika, Automatyka i Robotyka)
 doświadczenie w zakładzie produkcyjnym, preferowana branża motoryzacyjna
 doświadczenie w dokonywaniu zmian procesowych w obszarze produkcji masowej
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację
 bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel
 praktyczna znajomość SAP, Auto CAD, Finansów, Zarządzania projektami
 znajomość i umiejętność praktycznego stosowania metod systemowego rozwiązywania problemów
 komunikatywność i nastawienie na pracę zespołową
 analityczność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz proaktywna postawa
Zakres obowiązków:
 analiza zawartości technicznej projektu pod kątem wykonalności i opłacalności
 przygotowanie kalkulacji kosztów produktów
 analiza finansowa marży projektów
 przygotowanie analiz kosztowych w formacie klienta
 analiza efektywności projektu względem obowiązujących standardów procesów
 weryfikacja czasów operacji i procesów oraz ich standaryzacji
 inicjowanie usprawnień w istniejących procesach produkcyjnych oraz maszynach i urządzeniach
 zapewnienie wsparcia i szkolenia od strony kosztów dla pracowników innych działów
 przygotowanie podstaw scenariuszy biznesowych
 współudział w przygotowaniu specyfikacji maszyn, urządzeń, narzędzi
 współudział w przygotowaniu budżetu dla kosztu standardowego produktów
 bliska współpraca z międzynarodowymi działami i lokalizacjami firmy
 zapewnienie zgodności danych w BOM & Routing do sytemu SAP
Firma oferuje:
 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z branży
motoryzacyjnej
 wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów oraz rozwój zawodowy
 prywatną opiekę medyczną
 ubezpieczenia grupowe
 kartę Multisport
 udział w ciekawych projektach
 możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania kompetencji
 pakiet relokacyjny w indywidualnych przypadkach
Miejsce podjęcia pracy:
 Pruszków
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 25 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

