W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku jak również w ramach przyjętej strategii rozwoju
Port Gdański Eksploatacja S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. planowania i koordynacji

Zadania na stanowisku:



Planowanie operacji przeładunkowych w tym awizacja statków.



Monitorowanie realizowanych procesów przeładunkowych celem poprawy ich efektywności.



Bieżąca kontrola realizacji planu, raportowanie odchyleń od planu oraz ich przyczyn .



Przygotowywanie statystyk związanych z realizowanymi operacjami przeładunkowymi.



Analiza oraz planowanie efektywnego wykorzystania placów składowych oraz magazynów.



Przeprowadzanie bieżących analiz efektywności procesów przeładunkowych .



Kalkulacja zapotrzebowania na moce przerobowe niezbędne do realizacji planowanych
operacji przeładunkowych (obsady sztauersko operatorskie oraz niezbędny sprzęt)

Wymagania:



Wykształcenie wyższe.



Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z planowaniem i/lub w obszarze
logistyki.



Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.



Umiejętność analitycznego myślenia.



Bardzo dobra organizacja pracy.



Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania.



B. dobra znajomość pakietu office.



Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy m.in.:



Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.



Możliwość wdrażania własnych pomysłów.



Dużą samodzielność w działaniu.



Miłą atmosferę i partnerskie stosunki w pracy.



Kartę MultiSport.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@pge.pl

PG Eksploatacja S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi
kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A., 80-548
Gdańsk ul.Roberta de Plelo 6,




kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@pge.pl




Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,



posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania,





prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w procesie rekrutacji,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie
rekrutacji.

