Korporace NCH (www.nch.com) zaujímá v globálním měřítku vedoucí postavení v oblasti výroby, aplikací a vývoje
chemických výrobků na údržbu a opravy, a to se zaměřením zejména na průmyslové, komerční a institucionální
uživatele. NCH a její přidružené společností působí na trhu již od roku 1919. NCH nabízí například odmašťovací
prostředky, oleje a maziva, prostředky na údržbu povrchu podlah, ochranné vrstvy a výrobky pro úklid a hygienu.
NCH Distribution s.r.o. je další společností v rámci korporace NCH. Tato firma se zabývá skladováním a distribucí
výrobků společnosti Flexfill, dalších výrobních podniků korporace, ale i dodavatelů mimo NCH, a to jak po Evropě,
tak i mimo ni. NCH Distribution má také část výrobní, zaměřenou na využití kryotechnologie - tepelného zpracování
strojních součástí hlubokým zmrazováním. Touto tepelnou úpravou získávají obráběcí součásti unikátní vlastnosti,
například mimořádnou odolnost proti otěru a vysokou houževnatost.

NCH DISTRIBUTION, s.r.o. v Lovosicích obsazuje pozici:

Transport Data Analytik Junior / Transport Data Analyst Junior
NÁPLŇ PRÁCE:



Kontrola a odsouhlasení příchozích faktur za přepravy/ dopravy a jejich evidence v databázích



Tvorba datových analýz a pravidelná kontrola a vyhodnocení provozních nákladů jednotlivých transportních
aktivit



Tvorba a pravidelné vyhodnocení a aktualizace KPI pro jednotlivé poskytovatele přepravních služeb,
detailních rozborů nákladů a analýz veškerých parametrů a efektivity transportně přepravních činností pro
vedení



Efektivní spolupráce a případná organizace veškerých přepravní činnosti a jejich optimalizace



Spolupráce s ostatními odděleními společnosti a zejména s IT oddělením při vývoji a údržbě SQL dotazů a
databází

POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉHO KANDIDÁTA:









Středoškolské s maturitou
Zkušenosti z logistické, spediční nebo výrobní firmy na obdobné pozici výhodou
Základní znalost anglického jazyka
MS Office, perfektní znalost MS Excel a Access
Řidičský průkaz skupiny B
Čistý trestní rejstřík
Zodpovědnost, pečlivost, flexibilita, odolnost vůči stresu

NABÍZÍME:






Možnost pracovat v nadnárodní společnosti s hlavním sídlem v USA
Zaměstnání v perspektivním oboru
Zajímavé finanční podmínky
Firemní výhody (dovolená navíc, životní pojištění, stravenky, penzijní připojištění, sport…)

Pokud máte zájem dozvědět se o obsazované pozici více, prosím zašlete svůj životopis na HRCZ@nch.com
Flexfill s.r.o.
Siřejovická 1213
410 02 Lovosice
www.nch.com;
Telefon: +420 416 429 221

