Stocznia „Model-Art” jest producentem rekreacyjnych jednostek pływających z segmentu
„premium” dla wiodących marek skandynawskich oraz rekreacyjnych i specjalnych jednostek
hybrydowych. Jednocześnie jest uznanym dostawcą oprzyrządowania do produkcji konstrukcji
kompozytowych w technologiach manualnych, infuzyjnych i wtryskowych. Ponad
dwudziestoletnie doświadczenie w tym zakresie oraz nowoczesne zaplecze techniczne i
technologiczne, stawia „Model-Art” w gronie liderów technologii kompozytowych oraz
budownictwa jachtowego w Europie. Satysfakcja naszych klientów generuje dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa oraz stymuluje ciągłą rozbudowę zakładów produkcyjnych. Mając na uwadze obecnie realizowane
oraz planowane przedsięwzięcia rozwojowe, Zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu Dyrektora Operacyjnego w
zakresie koordynacji kontraktów strategicznych, celem poprawy standardu komunikacji z klientami strategicznymi
oraz poprawy efektywności relacji kooperacyjnych i poziomu satysfakcji klientów ze współpracy z „Model-Art.”
W związku z powyższym, Zarząd stoczni jachtowej „Model-Art” Sp. z o.o. w Ostródzie, ogłasza rozpoczęcie
procedury rekrutacyjnej na stanowisko:

Managera Kontraktów Strategicznych
Misja stanowiska:
Zapewnienie płynnej realizacji kontraktów strategicznych „Model-Art” przy uzyskaniu najwyższej
satysfakcji klienta oraz najwyższej efektywności gospodarczej po stronie „Model-Art”. Koordynacja relacji
klienta strategicznego z wszystkimi działami przedsiębiorstwa oraz reprezentacja Dyrektora Operacyjnego
w sprawach bieżących pomiędzy klientem strategicznym, a „Model-Art”
Cele i zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie stałej komunikacji z upoważnionymi przedstawicielami kontrahenta strategicznego we
wszystkich sprawach dotyczących realizacji kontraktów z upoważnienia Dyrektora Operacyjnego.
Współpraca z klientem strategicznym oraz Dyrektorem Operacyjnym „Model-Art” w planowaniu i
harmonogramowaniu produkcji oraz przygotowaniu planów spedycji.
Monitoring realizacji planu produkcji oraz koordynacja działań korygujących.
Koordynacja współpracy służb zaopatrzeniowych w zakresie dostaw materiałów produkcyjnych
dostarczanych przez / lub za pośrednictwem klienta.
Monitoring i koordynacja transferu zamówień i specyfikacji oraz zmian kompletacji łodzi.
Monitoring i koordynacja spedycji wyrobów gotowych.
Monitorowanie jakości produkcji oraz działań korygujących i gwarancyjnych.
Monitorowanie rozliczeń finansowych i komunikacja z klientem w tych sprawach.
Nadzór i koordynacja wdrożeń nowych technologii wytwarzania elementów z LPS i montażu jachtów,
postulowanych przez klienta.
Monitoring wdrażania zmian technicznych produktów, wynikających z doskonalenia produktów na życzenie
klienta
Monitoring procedur gwarancyjnych.
Monitoring procesów wdrożeniowych nowych modeli łodzi.
Komunikacja z klientem w zakresie planów rozwojowych i inwestycyjnych.
Monitoring wskaźników efektywności kontraktu oraz inicjowanie działań korygujących w celu stałej ich
poprawy.

Oczekiwany profil kandydata:
wykształcenie

wyższe techniczne, w kierunkach: organizacja produkcji, mechanika,
mechatronika, budowa okrętów, chemia przemysłowa
lub wyższe, w kierunkach: handel, ekonomia, logistyka, transport,
towaroznawstwo
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doświadczenie zawodowe

znajomość języków obcych
znajomość branży jachtowej

kompetencje wymagane

kompetencje pożądane

preferowane cechy
osobowe

Minimum 5 lat w branżach: stoczniowej, maszynowej, motoryzacji,
meblarskiej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, transportowej, logistycznej,
handlu zagranicznym Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierowniczym w ww. branżach będzie dodatkowym atutem.
język angielski na poziomie minimum B1
zawodowe, sportowe lub hobbystyczne - potwierdzone uprawnieniami
minimum sternika jachtowego lub motorowodnego
Minimum bierna obsługa aplikacji wspomagających procesy projektowania AutoCad, Catia, itp. Obsługa aplikacji biurowych Microsoft Office, a aplikacji
Excel w szczególności. Znajomość systemów ERP lub/i MRP. Znajomość:
podstaw przepisów regulujących obrót towarowy w handlu zagranicznym,
organizacji procesów logistycznych i handlowych.
znajomość: podstaw technologii kompozytowych, konstrukcji jednostek
pływających, organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, technik i zasad
negocjacyjnych,
komunikatywność, otwartość, cierpliwość, asertywność, opanowanie,
skrupulatność, determinacja, ukierunkowanie na pracę zespołową, kultura
osobista

„Model-Art” zapewnia:
•
•
•
•
•
•
•

konkurencyjne warunki zatrudnienia,
motywacyjny system premiowy,
możliwość rozwoju zawodowego i osobowego w międzynarodowym środowisku,
możliwość wsparcia finansowego doskonalenia zawodowego, w tym kształcenia w zakresie studiów
podyplomowych, języków obcych, uprawnień żeglarskich, etc.
udział w dedykowanym i współfinansowanym przez firmę systemie prywatnej opieki zdrowotnej,
współzarządzany przez pracowników pakiet świadczeń socjalnych,
możliwość dofinansowania działań rekreacyjno-sportowych.

„Model-Art” oczekuje.
•
•
•
•
•
•
•

kreatywności
samodzielności,
dyspozycyjności,
zaangażowania,
lojalności,
uczciwości,
właściwego podejścia do przedstawicieli klientów i współpracowników,

Kandydatów prosimy o składanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
pocztą elektroniczną na adres: praca@modelart.com.pl, lub osobiście w siedzibie firmy w Ostródzie przy ulicy
11 Listopada 30d. Dodatkowych informacji udziela dział kadr od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00, pod
numerem telefonu: 513 899 382.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie od daty publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30 czerwca 2021.
Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Administratorem danych jest Model- Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 30D.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
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