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VEDOUCÍ LOGISTIKY 
 

Hledáme týmového hráče se zkušenostmi, který je schopen samostatně řídit a rozvíjet logistiku 
výrobně obchodní společnosti. Dokáže iniciovat a realizovat potřebné změny ve spolupráci s 
členy svého týmu (cca 30 lidí) i s ostatními odděleními, především IT. 
 

 

Co bude Vaší pracovní náplní: 

 

▪ podílet se na formulaci dlouhodobých a krátkodobých cílů společnosti a úseku v souladu s 
misí a vizí společnosti; 

▪ zodpovídat za inovace logistických procesů jako jednoho z rozhodujících faktorů úspěšného 
prodeje, průběžně sledovat a optimalizovat náklady na logistiku; 

▪ plnit roli klíčového uživatele interních informačních systémů (ERP, WMS), podílet se na 
jejich rozvoji; 

▪ uzavírat smlouvy s externími přepravci dle aktuální potřeby, odpovídat za dodávání zboží a 
služeb zákazníkům za podmínek stanovených uzavřenými smlouvami; 

▪ podílet se na řízení skladových zásob, stanovování skladových limitů; 
▪ organizovat objednávání obchodního zboží u dodavatelů, zadávání požadavků na výrobu 

vybraných vlastních výrobků; 
▪ odpovídat za evidenci všech došlých objednávek a jejich zpracování v informačním 

systému; 
▪ odpovídat za údržbu staveništních sil a strojů; 
▪ vést a rozvíjet podřízené pracovníky v rámci svěřeného úseku společnosti. 

 

Co ve Vašem profilu nesmí chybět: 

 

▪ praxi na obdobné pozici minimálně 5 let; 
▪ velmi dobrou znalost anglického jazyka, němčina výhodou; 
▪ zkušenost s informačními systémy MS Dynamics Axapta, SCExpert nebo podobnými; 
▪ velmi dobrou uživatelská znalost práce na PC, výbornou znalost MS Office; 
▪ nadstandardní znalosti v oblasti logistiky; 
▪ samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost, pečlivost, aktivní přístup; 
▪ řidičský průkaz skupiny B. 
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Co Vám nabízíme:  

 
▪ zázemí úspěšné nadnárodní společnosti; 
▪ samostatnou manažerskou práci, možnost seberealizace; 
▪ možnost profesního vzdělávání a růstu; 
▪ jazykové kurzy na pracovišti; 
▪ služební automobil, notebook a mobilní telefon. 

 
 

 
Kontaktní mail: hr@baumit.cz 
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