RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
TPV AUTOMOTIVE, Tovarna avtomobilskih komponent d.o.o.
Tovarna Velika Loka, Velika Loka 70, 8212 Velika Loka,
razpisuje prosto delovno mesto

V kolikor vam planiranje in timsko delo pomenita pravi delovni izziv, vam ponujamo
možnost vključitve v planiranje proizvodnje, kjer vas čaka dinamično sodelovanje z
vodstvom proizvodnje pri organizaciji delovnih procesov.
MRP KONTROLOR
Planiranje proizvodnje
Število delavcev, ki jih želimo zaposliti: eden (1)
Trajanje delovnega razmerja: nedoločen čas, s poskusnim delom 6 mesecev
Področje dela:
• sprejema, preverja in potrjuje naročila kupcev tudi na kupčevih portalih ter komunikacija s kupci ob
odstopanjih;
• odgovoren za točnost dobav kupcem, za katere je zadolžen;
• izdela priklic plana za kupce, za katere je zadolžen;
• naroča prevoze do kupcev, kjer prevoze opravi kupec (tudi na kupčevih portalih), za katere je zadolžen;
• izdela plan proizvodnje, razpisuje proizvodno dokumentacijo in jo lansira v proizvodnjo;
• komunicira s proizvodnjo o odstopanjih realizacija plana in sprejema potrebne ukrepe;
• izdeluje pravilna in pravočasna naročila in/ali odpoklicev dobave za vseh vrste materiala in storitev, za
katere je zadolžen;
• spremlja naročila in/ali odpoklice dobav ter kontaktira z dobavitelji v primeru odstopanj;
• sodeluje pri pripravi logističnih podatkov za letna pogajanja z dobavitelji;
• kreira medobratna odprta naročila in koordinira medobratne odpoklice v smislu izravnavanja potreb in
nadzor nad zastarelimi viri ki povzročajo nerealne potrebe v sap;
• obvladuje skupne zaloge v skladu s postavljenimi letnimi cilji;
• sodeluje pri presojah kupcev;
• sodeluje pri obdobnem preverjanju in prilagajanju primernega nivoja varnostnih zalog;
• odgovoren za vzdrževanje in zagotavljanje sistema sledljivosti in sledenja materialnega toka;
• pregleduje SAP matične podatke in komunicira z direkcijo razvoja glede potrebnih sprememb;
• sodeluje pri letnih inventurah materiala;
• izdaja fakture, dobropise in bremepise, izvaja SBI process;
• druga dela po določbah aktov in navodilih vodje.

Zahtevana formalna izobrazba: VI. in VII. stopnja – smeri strojništvo ali ekonomija oz. druga ustrezna smer
Kompetence:
Zaželene so delovne izkušnje na področju planiranja proizvodnje.
Zahtevano je znanje angleškega jezika ter poznavanje Microsoft Office (Excel, Word, Outlook).
Obvezen je vozniški izpit B kategorije.
V kolikor vam razpisano delovno mesto predstavlja delovni izziv, napišite prošnjo in jo posredujte prek
elektronske pošte zaposlitev@tpv.si ali na naslov delodajalca: TPV AUTOMOTIVE, Tovarna avtomobilskih
komponent d.o.o., Direkcija kadri, Brezina 101, 8250 Brežice.
Za dodatna pojasnila glede razpisanega delovnega mesta smo na voljo na tel. št.: 051-373-051 (Direkcija
kadri).
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