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CO OFERUJEMY?

TLC Rental to dostawca mobilnych systemów zabezpieczeń budowlanych. 
Spółka jest częścią szwedzko-polskiej grupy TLC, która swoim działaniem 
obejmuje sektor budowlany i przemysłowy na całym świecie. 

Szukasz pracy w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku? Oczekujesz przy- 
jaznej i motywującej atmosfery, a także możliwości rozwoju zawodowego?

• Efektywne zarządzanie i nadzór nad działalnością operacyjną powierzonej części logistyki serwisu i montażu   
oraz zarządzenie zespołem Pracowników

• Nadzór nad terminową i jakościową realizacją procesu montażu i serwisu, zgodnie z wymaganiami ilościowymi  
i jakościowymi

• Odpowiedzialność za KPI (key performance indicators)
• Kontrola efektywności wykorzystania zasobów pracowniczych i materiałowych
• Odpowiedzialność za inicjowanie i realizację działań zmierzających do optymalizacji kosztów
• Aktywny udział w ciągłym doskonaleniu procesów logistycznych, montażowych i serwisowych 
• Tworzenie planów logistycznych, montażowych i serwisowych oraz nadzór nad ich realizacją
• Koordynowanie pracy podległych zespołów serwisowych i magazynowych

System szkoleń
 pracowniczych

Opiekę medyczną Możliwość rozwoju
i awansu

Umowę o pracę Niezbędne narzędzia  
do pracy

Pracę w firmie  
o ugruntowanej pozycji 

CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW?

Manager ds. operacyjnych 
(serwis & logistyka)

tlcrental.pl

Obecnie szukamy osoby do Centrali Spółki w Warszawie na stanowisko:

Miejsce pracy: Warszawa, cała Polska 

Możliwość ubezpieczenia  
na preferencyjnych warunkach

Szwedzką kulturę pracy

• Doświadczenia na podobnym stanowisku min.5 lat (logistyka, montaż), mile widziana branża budowlana,  
przemysłowa, techniczna

• Wykształcenia technicznego, umiejętności czytania rysunków technicznych i dokumentacji DTR
• Dobrej znajomości programów Excel i AutoCad
• Cech przywódczych: silna osobowość, wysoko rozwinięte zdolności menedżerskie, dynamika i przedsiębiorczość  

w działaniu
• Umiejętności budowania i zarządzania zespołem 
• Rozwiniętych umiejętności interpersonalne
• Prawa jazdy kat. B 

Dodatkowymi atutami będą:

• Komunikatywna znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
• Znajomość obsługi systemu SAP

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

Jeżeli interesuje Cię  praca w firmie o pewnej pozycji na rynku zachęcamy do składania aplikacji na adres:
kadry@tlcrental.pl

Brak kontaktu ze strony TLC Rental Sp. z o.o.  w przeciągu czterech tygodni od daty złożenia aplikacji oznaczać będzie, że 
po etapie selekcji dokumentów nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres z dopiskiem
„Niniejszym, mając świadomość, iż podstawą przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych jest art. 22 §1 k.p., informuję, iż zapoznałem 
się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie https://www.tlcrental.pl/polityka-prywatnosci/rekrutacja/ potencjalnego pracodawcy, akceptuję jej treść i 
wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich moich danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji w sposób tam przedstawiony, zgodny z wymogami 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w RP od 25 maja 2018 roku”


