
 

Az 1984-ben első japán-magyar vegyesvállalatként létrejött, és azóta is sikeresen 

működő Polifoam Kft. a japán tulajdonban lévő, németországi központtal rendelkező 

Trocellen Csoport tagja. A cégcsoport fő profilja a habosított polietilén alapú termékek 

gyártása és forgalmazása. Cégünk termékeit széles körben alkalmazzák a sport és 

fitnesz ágazatban, az építőiparban, valamint az autóipar, a csomagolás technika és 

az egészségügy területén. 

 

A Budapest IX. kerületében található telephelyünkre keresünk új munkatársat: 

 

Logisztikai vezető 

munkakörbe. 

 

A munkakör célja: 

A logisztikai folyamatok magas színvonalon történő megszervezése, optimalizálása és 

folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a vevői elvárások, szállítási határidők 

maradéktalanul teljesüljenek. 

 

Feladatok: 

• A logisztikai tevékenység teljes körű irányítása és ellenőrzése (termeléstervezés, 

raktározás, szállítmányozás) 

- A raktározási tevékenység irányítása a raktárvezetőn keresztül 

- A raktározás minőségének, mennyiségének, költségeinek és a 

termékmozgások hatékonyságának figyelemmel kísérése, a raktározási 

folyamatok optimalizálása 

- A gyártásprogramozás és a termeléstervezés terület továbbfejlesztése, a 

munkatársak irányítása és szakmai támogatása 

- A szállítmányozási terület irányítása és ellenőrzése, a szállítmányozási 

költségek optimalizálása, a logisztikai asszisztens munkájának irányítása és 

szakmai támogatása 

• A logisztikai folyamatok optimalizálása és folyamatos fejlesztése 

• A logisztikai szervezet és a benne dolgozók (kb. 15 fő) vezetése, munkájának 

megszervezése, ellenőrzése, a munkatársak fejlesztése, motiválása és 

teljesítményük rendszeres értékelése 

• A terület mutatószámainak karbantartása, eltérés esetén akciótervek kidolgozása 

és végrehajtása, rendszeres riportkészítés az ügyvezető részére 

• Vevői és rendszerauditokon a logisztikai osztály képviselete 

• Együttműködés a beszerzéssel, a Back Office és a pénzügyi osztállyal 

• Kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal  

 

Elvárások: 

• Felsőfokú szakirányú végzettség 

• Legalább 3 év, termelővállalatnál, a logisztikai terület vezetésében szerzett szakmai 

tapasztalat 

• Bizonyított vezetői képességek  

• MS Office, jártasság SAP logisztikai modulok használatában 

• Raktározási (WMS) rendszerek és termeléstervezési programok ismerete 

• Kommunikációképes angolnyelv-tudás 

• Rendszer- és folyamatszemlélet 

• Jó problémamegoldó képesség 

 



 

Előnyt jelent: 

• A LEAN eszközök ismerete 

 

 

Amit nyújtunk: 

A Polifoam Kft. stabil és megbízható munkáltató, ahol nemzetközi munkakörnyezetben, 

mégis családias légkörben dolgozunk együtt. Az új kollégát változatos és önállóságot 

igénylő szakmai feladatok, fejlődési lehetőség és versenyképes juttatási csomag várja. 

 

Amennyiben megfelel a fentiekben leírt elvárásoknak, kérjük, küldje el szakmai 

önéletrajzát és motivációs levelét a karrier@trocellen.com e-mail címre. 

Köszönjük jelentkezését! 
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