Koordynator ds Logistyki & Kadry Eventowej
Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za odpowiednie dobranie kadry na nasze wyjazdy
oraz zaplanowanie całej logistyki związanej ze zmianami turnusów (przejazdy autokarowe
na trasie PL - Alpy - PL, transfery lotniskowe oraz przestawianie naszych busów w górach).
Połączenie zadania kadrowania z zadaniem logistycznym oznacza, że musisz patrzeć na
“duży obrazek” jak nasi ludzie i sprzęt przemieszczają się w Alpach z tygodnia na tydzień i
zadbać o to, żeby każdy wyjazd miał wystarczającą ilość kadry oraz żeby kompetencje tych
osób spinały się z przypisanymi im zadaniami i potrzebami planu logistycznego.
obowiązki:
- dobór kadry na wyjazdy zgodnie z zapotrzebowaniem
- koordynacja współpracy z przewoźnikami autokarowymi
- koordynacja transportu lotniczego i transferów do ośrodków w górach
- planowanie logistyki zw. z przerzucaniem kadry i sprzętu między wyjazdami
- briefowanie kadrowiczów odnośnie ich planów logistycznych
- kontrolowanie stanu sprzętów wyjazdowych i potrzeb naszej kadry
- koordynacja zbiórek autokarowych i załadunku bagaży

Najlepiej będziesz się z nami czuł(a), jeśli potrafisz samodzielnie zorganizować sobie pracę,
umiesz trzymać się sztywno ustalonych ram czasowych i wymagać tego od innych. Mile
widziana będzie charyzma oraz umiejętność kombinowania, żeby zgrać ze sobą wiele
elementów. Dostaniesz sporo wolności, ale i dużą odpowiedzialność. Będziesz
pełnoprawnym członkiem zespołu, który będzie miał realny wpływ na działania firmy.
Kluczowe kompetencje:
- dokładność i skrupulatność
- samodzielność i odpowiedzialność
- bardzo dobra organizacja pracy
- umiejętność
wyszukiwania
lotów
i
autokarowo-kolejowych
- dobra znajomość języka angielskiego
- umiejętność załatwiania spraw przez telefon

wszelkiego

rodzaju

połączeń

Oferujemy:
- stałą comiesięczną pensję powiększoną o bonus za wyniki
- doskonałą lokalizację biura na ul. Wołodyjowskiego na Mokotowie
- dużo niezależności, okazji do wykazania się oraz do rozwoju swoich umiejętności
- możliwość podróżowania jako bonus za dobrą pracę
- pracę w młodym i doświadczonym zespole pasjonatów żeglarstwa i narciarstwa

Zgłoszenia (CV z krótkim listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na praca@taksidi.pl
UWAGA - informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia!

