АДМИНИСТРАТОР ВО КОМЕРЦИЈА
(Commercial Administrator)
Реф. бр. 2015052
Џонсон Мети има потреба од Администратор во комерција кој ќе се придружи на нашиот тим за
синџир на набавки во фабриката за авто катализатори во Скопје.
Вие ќе бидете одговорни за собирање на податоци и пренесување на информациите во формат кој
може да се користи за нашите производствени системи, фактурирање на производи и генерирање
на извештаи. Позицијата вклучува комуницирање и процесирање на општи барања помеѓу
внатрешните сектори и надворешните корисници.
Со позитивен, практичен и аналитички пристап, ќе покажете способност за ефективна
комуникација, како вербална така и писмена, на логичен начин кој е соодветен за вашата целна
група. Со докажани способности за решавање проблеми, ќе покажете способност за брза реакција
на променливите деловни потреби.
Идеалниот кандидат треба да поседува:

Универзитетска диплома

Пожелно е претходно работно искуство во соработка помеѓу компании или на проекти

Одлични комуникациски вештини ориентирани кон корисници

Исклучително внимание на детали и прецизност во рамките на дефинираните рокови

Способност за разбирање на клучните принципи за планирање на производство,
обезбедување на квалитет, финансии и управување со синџир на набавки

Само-мотивирачка личност со добра смисла за приоритети

Способност за работа со рокови под притисок

Способност за користење на производите на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и
изразени нумерички вештини

Напредно познавање на усна и писмена комуникација на македонски и англиски
Познавањето на германски јазик ќе се смета за предност

Johnson Matthey Emission Control Technologies е светски лидер во
производство и развој на технологии на Автокатализатори, кој
работи според ISO/TS.16949 и ISO 14001 стандардите за
квалитет во автомобилската индустрија, поврзани со најдобрата
практика за животната средина.
Џонсон Мети обезбедува еднакви можности за вработување и
позитивно
ги
поттикнува
апликациите
од
соодветно
квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса,
хендикепираност, возраст, сексуална ориентација, религија или
убедување

Работно време од: 08.30-17ч.; Понеделник-Петок
Доколку сте заинтересирани испратете Ваша биографија и писмо за мотивација на англиски јазик на следнава email адреса: mkjobs@matthey.com
Ве молиме Вашата биографија и писмо за мотивација да бидат испратени како MS Word документ. Во
предметот на пораката задолжително ставете го референтниот број на огласот, во спротивно Вашата
апликација нема да биде разгледана.
Со испраќање на Вашата апликација давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од
компанијата во рок од една (1) година.
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