Začetki podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d. d. segajo v leto 1939. Danes je VIPAP največji
proizvajalec papirja v Sloveniji ter vodilni proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi, ki
dodano vrednost ustvarja s pomočjo dovršenih tehnoloških procesov pri
proizvodnji vlaknin in papirja, z zagotavljanjem celovitih in kakovostnih
rešitev za svoje uporabnike ter delovanjem v sožitju z naravnim in širšim
družbenim okoljem.
Zaradi potreb dela na področju trženja zaposlimo novega sodelavca na
delovnem mestu

PLANER PROIZVODNJE (m/ž)
Vaše delo bo obsegalo:
-

-

izdelovanje planov proizvodnje na osnovi plana prodaje, planiranih proizvodnih kapacitet in
zastojev proizvodnih enot,
razpisovanje proizvodnih programov/nalogov glede na optimalno število prehodov v
proizvodnji, optimalni izkoristek širin PS in upoštevajoč tržne zahteve izražene v prodajnih
naročilih,
prenos proizvodnih nalogov v proizvodnjo in ostalim službam,
spremljanje poteka proizvodnje glede razpisanih proizvodnih nalogov in izvajanje potrebnih
korekcij operativnega plana proizvodnje,
prenos vseh potrebnih podatkov med centralnim računalniškim sistemom in operativnimi
računalniškimi programi,
analiziranje in evidentiranje proizvodnih podatkov potrebnih za optimiranje plana prodaje,
plana proizvodnje in izdelavo proizvodnih nalogov v smislu optimalnih ekonomskih efektov,
sodelovanje s komercialisti in prodajnimi referenti v smislu razreševanja nepredvidene
problematike, ki bi lahko povzročile težave na trgu,
po potrebi zamenjava in izvajanje tudi del planerja dodelave,
glede na potrebe delovnega procesa tudi druga dela in naloge primerne vaši usposobljenosti
po navodilih vodje prodaje.

Od kandidatov pričakujemo:
-

višjo strokovno izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ekonomska ali tehnična smer,
želena znanja: napredno znanje tujega jezika, dobra usposobljenost glede uporabe
programskih orodij (Microsoft Access, odlično znanje Exela), izkušnje iz planiranja v procesni
industriji.

Nudimo:
-

zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev,
delo v mednarodnem, urejenem in zanimivem delovnem okolju,
možnost osebnega razvoja.

V kolikor ustrezate razpisanim pogojem in se prepoznate v opisanem delovnem mestu, vas vabimo, da
nam pošljete vlogo z življenjepisom ter podrobnim opisom dosedanjih delovnih izkušenj na elektronski
naslov: kadri@vipap.si ali po pošti na naslov: VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška ulica 18, 8270
KRŠKO, najkasneje do vključno 16.11.2020.

