Dinamikusan fejlődő, gyümölcstermesztéssel foglalkozó családi gazdaságunkba éves állásra

HŰTŐHÁZ VEZETŐ
pozíció betöltésére keressük agilis, lendületes, szakmailag megalapozott új kollégánkat!

Főbb feladatok, munkák:
• A tulajdonosi/vezetői elvárások mentén felügyeli, irányítja és szervezi a hűtőház zavartalan
működését, biztosítja a munkafolyamatok gördülékenységét.
• A hűtőházban dolgozó kollégák (logisztikusok, műszakvezetők) munkáját szervezi és
folyamatosan ellenőrzi.
• A hűtőház optimális működéséhez az eszközgazdálkodás rendszerét biztosítja.
• Be- és kimenő árut nagyon precízen nyomon követi.
• Hűtőházi raktárkészlet napra készen tartja.
• Meghatározza több napra előre a hűtőházi feladatokat, a könnyebb tervezhetőség jegyében.
• Folyamatosan kapcsolatot tart a Gazdaság érintett részeivel, azok munkatársaival.
• Elkészíti a szükséges jelentéseket, beszámolókat, riportokat. Napi szinten, precízen
dokumentálja a hűtőházban részt vevő kollégák munkavégzését.
• Kezeli az esetlegesen felmerülő problémákat.
• Munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartatja, betartja.
• Betartja és betartatja a technológiai és műveleti utasításokat, a törvényi elvárásokat és a
hatósági előírásokat.
Az álláshoz tartozó elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú élelmiszeripari végzettség.
Élelmiszeripari cégnél szerzett vezetői tapasztalat.
Önálló és pontos munkavégzés, határidők betartása.
Stratégiai gondolkodásmód.
Terhelhetőség.
Kiváló szervező és koordináló képesség.
Határozott személyiség.
Kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó készség.
Pro-aktivitás.
B kategóriás jogosítvány.
Felhasználói szintű MS Office ismeretek.
FIFO módszer ismerete.
Jártasság vállaltirányítási rendszerekben.

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• hosszútávú munkalehetőség egy erős és jövőorientált családi gazdaságnál
• szerteágazó feladatok és fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Zala megye, Nagyrécse
Azért dolgozunk és az motivál bennünket nap, mint nap, hogy a magyar agráriumban megtermelt
gyümölcsök kerüljenek a magyar háztartásokba. Kiemelten fontos számunkra, hogy óvjuk/védjük a
termőföldet, ezért a legkorszerűbb technológiák alkalmazásának élharcosai vagyunk, így
alkalmazkodunk és egyben védekezünk is a természet törvényeivel és jelenségeivel szemben. Tiszteljük
a termőföldet és igyekszünk hozzájárulni az agrárium versenyképességéhez.
Kizárólag komoly, motivált és dolgozni akaró munkatársunkat keressük, aki nem ijed meg a rá
ruházott felelősségtől és szeret kihívásokkal teli környezetben dolgozni.

Jelentkezni a hivekovics.hu internetes oldalon lehet az ÁLLÁSAJÁNLATOK/NYITOTT
POZÍCIÓK menüpont alatt, önéletrajz felöltésével.
Jelentkezési határidő: 2021. január 22.

