Az ACE Kft. a hazai és nemzetközi piacon egyaránt jól ismert, repülőgép karbantartással
foglalkozó, dinamikusan növekedő és partnerségi kapcsolatait folyamatosan sikerrel bővítő
vállalat. A 2022-es év inspiráló projektjei kapcsán a létszámunk tovább növekszik, ezzel együtt
számtalan izgalmas feladat vár ránk.
Szívesen dolgoznál egy különleges helyen, ahol számtalan kihívás vár Rád? Lépj a fedélzetre és
csatlakozz hozzánk! Találd meg a helyed nálunk!

Munkaviszony: Határozatlan idejű
Munkaidő: Teljes munkaidő
Szállítmányozási csoportvezető
Feladat:
•

Szervezi és ellenőrzi a rábízott berendezés javíttató csoport tevékenységét, kapcsolatot
tart és egyeztet a társterületekkel
• Csapatát szakmailag irányítja, és támogatja őket munkájuk eredményes végzése
érdekében
• Felügyeli, irányítja a berendezés javíttató csoport által végzett operatív tevékenységeket
• Megszervezi és elvégzi a munkatársak tevékenységeihez szükséges oktatásokat
• A kiadott feladatok, végrehajtott munkák általános ellenőrzése, visszaellenőrzése
• A vállalat működésével kapcsolatos repülőgép alkatrészek, tárgyi eszközök szakszerű
mennyiségi és minőségi kezelése, csomagolása, okmányozása, a felhasználók részére
optimális időben történő szállítmányozásának biztosítása
• Szervezi és intézi a repülőgép karbantartásokhoz kapcsolódó alkatrészek javíttatási és
export szállítmányozási folyamatát
• Kapcsolatot tart és egyeztet a javító bázisokkal és az elfogadott szállítmányozó
üzletfelekkel, valamint a belső társterületekkel
• Szállítmányozással kapcsolatos árajánlatokat kér az elfogadott fuvarozó partnerektől
• Részt vesz a csoport által végzett operatív tevékenységek hatékony lebonyolításában
• A termékek csomagolására, tárolására vonatkozó szakmai előírások betartása, valamint
elemi csapás esetén a társasági vagyon mentése
• A tevékenységével kapcsolatos iratok, dokumentumok rendszerezett irattározása
• A tevékenységéhez tartozó munkaterület tisztán tartása és a tárolási rend kialakítása,
vagyonvédelem, vagyonmegóvás
• Munkaköréhez kapcsolódó egyéb feladatok vezetői igényre, határidőre történő
elvégzése
Elvárás:
•
•
•
•

Középfokú végzettség (Kereskedelem / Logisztika)
Hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat
Aktív angol középfokú nyelvtudás (írásban és szóban egyaránt)
Microsoft Office ismerete

Előny:
•
•
•

Logisztikában szerzett több éves tapasztalat
ADR 1.3 képesítés
Targoncavezetői engedély

Amit kínálunk:
•
•
•
•

Versenyképes bérezés
Vállalati bónusz
Munkába járás költségének térítése (kormányrendelet előírása alapján)
Stabil, hosszútávú munkalehetőség

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, küldd el fényképes önéletrajzod a
human@aeroplex.com címre, a tárgy mezőben a pozíció megjelölésével.

