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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας code: ΔΕΑ/01.12

Client
Ο πελάτης μας, μεγάλη βιομηχανική εταιρεία του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΔΕΚΟ)
με πάνω από 2000 εργαζομένους και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και
προσανατολισμό, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα δυναμικό στέλεχος για τη θέση του
Διευθυντή Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας
είναι οι παρακάτω:
• Χαράσσει τη στρατηγική και καταρτίζει τους στόχους Εφοδιαστικής Αλυσίδας με γνώμονα το Στρατηγικό/Επιχειρησιακό Σχέδιο της
Εταιρείας αποσκοπώντας στην οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη εφοδιαστική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων και
απαιτήσεων της Εταιρείας.
• Αναπτύσσει και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα και διαδικασίες δημιουργώντας την κατάλληλη υποδομή για την εύρυθμη λειτουργία
όλων των τμημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Καταρτίζει και ελέγχει του δείκτες απόδοσης που μετρούν την ετοιμότητα της αποθήκης (επίπεδο εξυπηρέτησης παραγωγής), την
κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, την πιστότητα της αποθήκης, τη συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, τις αστοχίες
(ποιοτικές-χρονικές) στις παραδόσεις των προμηθευτών, το κόστος προμηθειών, το κόστος εφοδιαστικής διαχείρισης κλπ.
• Παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας το Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών και προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες για τον έλεγχο των Προμηθευτών ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή τους στο χρόνο, στην ποιότητα και το
κόστος των συναφθεισών συμβάσεων.
• Εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση και συμμόρφωση όλου του Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τις
ισχύουσες διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας. Εκδίδει, αναθεωρεί ή προτείνει τροποποιήσεις στις διαδικασίες, όταν απαιτείται, έτσι
ώστε να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις της Διεύθυνσης είναι καθαρά διατυπωμένες σε αυτές.
• Συνεργάζεται με τους Πελάτες και τα Στελέχη της Εταιρείας προκειμένου να κατανοεί πλήρως τους στόχους και τις ανάγκες τους ώστε
να επιτυγχάνεται η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών εντός των πλαισίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των συμβατικών
χρονοδιαγραμμάτων.
• Ερευνά συνεχώς και εξασφαλίζει αποτελεσματικούς τρόπους προμηθειών, όπως e-procurement, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας
και κανονισμών αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους προμηθειών και την έγκαιρη εξυπηρέτηση της παραγωγής.
• Μεριμνά για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση και έλεγχο των στελεχών και του προσωπικού που απασχολείται στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

 

The Candidate:

Ικανότητες
• Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο της απόδοσης όλων
των τμημάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Στρατηγική σκέψη, σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων.
• Ισχυρός χαρακτήρας ανθεκτικός σε επίπονες και πιεστικές απαιτήσεις εκτέλεσης έργων.
• Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων (Risk Management).
• Υψηλού επιπέδου διαπραγματευτικές ικανότητες απαραίτητες κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών.

Απαιτήσεις – Προσόντα – Προϋπηρεσία
• Διπλωματούχος Μηχανικός ή κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος της αλλοδαπής) Οικονομικής
κατεύθυνσης/Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και Μεταπτυχιακός τίτλος/ΜΒΑ σε Logistics/Supply Chain Management.
• Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα/Logistics μεγάλων Εταιρειών, με αρμοδιότητες
στη διαχείριση μεγάλου ύψους παραγγελιών και αποθεμάτων (άνω των 30 εκατ. ευρώ), κατά προτίμηση στο βιομηχανικό
κατασκευαστικό τομέα.
• Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων, κατά προτίμηση SAP, διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων και παραγγελιών.
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.
• Προϋπηρεσία και εμπειρία στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών.
• Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης αποθεμάτων και προγραμματισμού παραγγελιών καθώς και
βελτίωσης της παραγωγικότητας όπως e-purchasing, MRP II, Just in Time, Lean Manufacturing, 6sigma ή άλλων παρεμφερούς
περιεχομένου μεθόδων.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο) συνοδευόμενη από αντίστοιχο τίτλο σπουδών (π.χ.
Certificate of Proficiency in English ή πανεπιστημιακός τίτλος από το Ηνωμένο Βασίλειο)˙ γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Δυνατότητα μετάβασης στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση εταιρικών στόχων (εταιρικά ταξίδια).

 

Deloitte & Touche S.A. http://www.deloitte.gr/page/Default.asp?la=2&id=306&md=3&psid=1079

1 of 2 3/2/2012 9:32 πμ



 

The Company Offers:

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο
οργανισμό. Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (αναφέροντας τον κωδικό ΔΕΑ/01.12) στο Τμήμα Εξεύρεσης και
Επιλογής Στελεχών, mycv@deloitte.gr.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.
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