BAKALAROS GROUP
Ο Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος Όµιλος που δραστηριοποιείται
στην εµπορία και διακίνηση Αναψυκτικού – Ζύθου – Νερού και Ποτών. Απασχολεί 100 εργαζόµενους και
εξυπηρετεί τις ανάγκες 4.000 σηµείων πώλησης σε 8 νόµους σε ολόκληρη τη ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α. Ο Όµιλος µας
αναζητά, δυναµικά και αποτελεσµατικά στελέχη για τα τµήµατα πωλήσεων µε έδρες Πάτρα, Αγρίνιο, Άρτα
και Ηγουµενίτσα.

Υπεύθυνος Κέντρου ∆ιανοµής
Aρµοδιότητες:
• Εκτέλεση προϋπολογισµού για το κέντρο διανοµής
ευθύνης
• Σχεδιασµός & Υλοποίηση του πλάνου ενεργειών για
το κέντρο διανοµής ευθύνης
• Παρακολούθηση, αιτιολόγηση και αξιολόγηση
αποτελεσµάτων (actuals vs budget)
• Εύρυθµη λειτουργίας των Υποδοµών, του
εξοπλισµού και των µέσων (Αποθήκη & διανοµή)
• Υλοποίηση ετήσιου Πλάνου Απογραφών (ολική,
κυκλική, κοντόληκτα)
• Συνεισφορά στην αξιολόγηση δυνητικών
συνεργασιών µεταφορικού έργου
• Υλοποίηση του πλάνου παραδόσεων στην αγορά /
SLA
• Συνεργασία µε το τµήµα τιµολόγησης –
εξυπηρέτησης πελατών για την ορθή αποστολή των
παραγγελιών (on time & in full)
• Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση της
οµάδας ευθύνης
• Αξιοποίηση των εργαλείων τεχνολογίας (ERP, BI,
Telematics)
• Τήρηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και
πολιτικών και πρόταση νέων (παραλαβή, αποθήκευση,
παράδοση, επιστροφές)
• Έλεγχος της ορθής λειτουργίας του µηχανολογικού
εξοπλισµού και του στόλου
• Τήρηση των πολιτικών ασφάλειας και υγιεινής

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε κατεύθυνση ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων & Logistics.
• Εµπειρία τουλάχιστον 3 (τριών) ετών σε ανάλογη
θέση και κατά προτίµηση σε εµπορικές εταιρείες
καταναλωτικών προϊόντων µε πελατολόγιο σηµεία
εστίασης, αίθουσες Super Market και Mini Markets.
• Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και εξοικείωση
µε ERP συστήµατα.
• Πνεύµα άψογης εξυπηρέτησης και κατανόησης
των αναγκών των πελατών.
• ∆ιαπραγµατευτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
• Εµπειρία και γνώση των αναγκών των φορτηγών
διανοµής.
Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
σχήµα bonus βάση επίτευξης στόχων, εταιρικό
τηλέφωνο, συνεχή εκπαίδευση και προοπτική
εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και οργανωµένο
περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό
τους σηµείωµα στο e-mail: hr@bakalaros.gr
αναγράφοντας στο θέµα τον κωδικό θέσης
(SAL).
Θα ληφθούν υπ’ όψη µόνο βιογραφικά που πληρούν τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά.
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