
 

Pozíció: Logisztikai vezető    Részleg: Logisztika    Felettes: Gyárigazgató 

Leírás: A logisztikai menedzser felelős az ügyfelek megrendelésének teljesítéséért a nyersanyagok ütemezésétől kezdve a belső 
anyagok kezelésén át a kiszállítások ütemezéséig. Ennek a személynek több tevékenységen keresztül kell működnie az üzleti életben, 
hogy teljesítse a vállalati célokat. 

Fő feladatok: 
 A teljes logisztikai lánc összehangolása mellett gondoskodjon azidőben történő szállításról az ügyfelek igényeihez igazodva 
 A logisztikai követelmények, a folyamat és a szerkezeti definíció szükséges szabványainak kialakítása és integrálása 
 A kijelölt fejlesztési és logisztikai projektek előkészítése, ütemezése, koordinálása és nyomon követése 
 Részvétel a beszerzési folyamatokban, beleértve a beszállítók beszerzését, osztályozását és tárgyalását 
 A logisztikai csapat veztése - ügyfélszolgálat, anyag és termék ütemezés, ellátási lánc, termeléstervezés, raktári 

koordináció 
 Koordinált szolgáltatás és támogatás nyújtása minden gyár számára (pl. Empfingen, Németország) 
 Annak biztosítása, hogy az ERP-rendszert teljes mértékben kihasználják az end-to-end logisztikában (pl. BOM, MRP, 

PRP) és az adatfeldolgozó rendszerek folyamatos optimalizálásában való részvétel (pl. Gyártásellenőrzés, 
munkatanulmány, PPS rendszerek)  

 Készletkezelés vezetése, beleértve rendszeres és évvégi leltárazást 
 A szállítási menedzsment vezetése, beleértve a mesteradatok karbantartását 
 A tűz és a balesetek megelőzése, a szabályok betartása és végrehajtása 
 Koordinálja a folyamatot és követi a változássokat, hatáselemzéseket készít 

Munkakapcsolatok: európai operációs alelnök,magyarországi üzletvezető, termelésvezető, minőségügyi vezető, HR vezető, 
beszerzésvezető. 

Elvárások: 
 Főiskola / Egyetemi végzés  (Műszaki, közgazdaságtan Logisztikai végzettség előny 
 Minimum 5 éves  szerzett szakmai tapasztalat,középvállalatnál, ideális esetben Tier1 autóipari, beszállítói termelési 

környezetbe 
 Kiváló kommunikáció és magyar nyelvtudás szükséges; kétnyelvű angol vagy német nyelv ismeret előny 
 ERP and Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) tapasztalat elengedhetetlen 
 Kitűnő kommunikáció, jó probléma megoldó és konfliktuskezelési készség  
 Modern Logisztikai technikai eszközök és strúktúrák ismerete structures and tools (eg. pl. PPS, SCM)  
 Minősbiztosítások rendszerek és szabványok ismerete (eg. ISO, QS, TS, etc). 
 Képes az önálló elemzésre és probléma megoldásra and solve problem with general direction and guidance from 

management 
 Összetett projektekben való tapasztalat, tervezéstől a szállításig 

Általános információk: 
 Teljes munkaidő, 40 óra / hét 
 Kezdés 2018 augusztus 

Juttatások: 
 Karrierépítési lehetőség egy növekvő nemzetközi szervezetben 
 Folyamatos tanulás és képzési lehetőségek a karrierfejlesztés támogatásához, beleértve az angol nyelvtanfolyamokat. 
 Lehetőség a felsővezetéssel való kapcsolattartásra, hogy megismerjék az elképzeléseid 
 Prémium életbiztosítási hozzájárulás 
 Cafeteria hozzájárulás 
 Éves bónusz programban való részvétel teljesítmény alapján. 
 Spot bónusz programban való részvétel a Racemark alapvető értékei alapján - tisztelet, integritás, kezdeményezés, 

kreativitás, vezetés, fenntarthatóság 
 Jóga tanfolyamok hetente elérhetők a helyszínen minden munkatárs számára, és az egészségügyi és utazás során a wellness 

tevékenységek költségei megtéríthetők 
 Szórakozási és csapatépítési lehetőségek havi rendszerességgel 
 Ingyenes kávé! 



 
Title: Logistic Manager    Department: Logistics    Supervisor: Plant Manager  

Description: The Logistics Manager is responsible for the complete on time delivery of customer order fulfillment from raw material 
scheduling to internal material handling to customer shipment scheduling.  This person must work cross-functionally across the 
business to accomplish company-wide goals and objectives.   

 
Main Objectives: 

 Ensure complete on time deliveries to customer needs while aligning the entire logistic chain 
 Establish and integrate the necessary standards for logistics requirements, process and structural definition 
 Prepare, schedule, coordinate and monitor assigned development and logistics projects 
 Participate in the procurement processes including sourcing, classification of and negotiating with suppliers 
 Lead the Logistics Team – customer service, material and product scheduling, supply chain, production planning, 

warehouse coordination 
 Provide coordinated service and support for all factories (eg. Empfingen, Germany) 
 Ensure the ERP system is fully utilized for end to end logistics (eg. BOM, MRP, PRP) and participation in the 

continuous optimization of data processing systems (eg. production control, work study, PPS systems)  
 Lead inventory management including cycle counts and year end inventories 
 Lead Delivery Management including master data maintenance 
 Lead fire and accident prevention, compliance and enforcement 
 Coordinate and execute Process Failure Mode and Effect Analysis as needed 

 
Working Relationships: VP Operations Europe, Plant Manager Hungary, Production Leader, Quality Manager, HR Manager, 
Purchasing Manager 
 
Qualifications: 

 College / University degree (Business, Engineering, Economics or Logistics preferred) 
 Minimum of 5 years experience with a mid-size company, ideally in a Tier 1 Automotive supplier production environment 
 Excellent communication and Hungarian language skills required; bi-lingual English or German preferred 
 ERP and Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) experience necessary 
 Strong communication, problem solving and conflict resolution skills  
 Knowledge of modern logistic structures and tools (eg. pl. PPS, SCM)  
 Knowledge of quality assurance systems and standards (eg. ISO, QS, TS, etc). 
 Ability to independently analyze and solve problem with general direction and guidance from management 
 Experience managing concurrent, complex projects from design thru delivery 

 
General Information: 

 Full-time: 40 hours per week 
 Start: August 2018   

 
Benefits: 

 Possibility for career advancement in a growing international organization 
 Ongoing learning and training to support career development; including English courses if desired 
 Opportunity to interact regularly with top management and have your ideas recognized 
 Premium health insurance contribution by employer 
 Cafeteria contribution by employer 
 Annual bonus program eligibility based on individual performance 
 Spot bonus program eligibility based on embodiment of Racemark’s core values - Respect, Integrity, Initiative, Creativity, 

Leadership, Sustainability 
 Yoga courses available weekly on site to all colleagues and expenses for health and wellness related activities are able to be 

reimbursed when an employee is traveling 
 Monthly fun and team building opportunities  
 Free coffee! 

 


