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Warehouse Foreman
Deskripsi
Di BAT, kami berkomitmen pada Tujuan kami untuk menciptakan Masa Depan
yang Lebih Baik. Inilah yang mendorong orang-orang kami dan semangat kami
untuk berinovasi. Perusahaan Teratas Global dengan 53.000 orang BAT di lebih
dari 180 pasar. Merek dijual di lebih dari 200 pasar, dibuat di 44 pabrik di 42
negara
Tech Hubs yang baru didirikan membangun kemampuan kelas dunia untuk inovasi
di 4 lokasi strategis. Pemenang Seal Award – salah satu dari 50 perusahaan paling
berkelanjutan.

Tanggung jawab kerja
Memenuhi standar operasional gudang dengan memberikan kontribusi
informasi gudang.
Menerapkan standar produksi, produktivitas, kualitas, dan layanan kustom.
Memindahkan inventaris dengan menjadwalkan material untuk dipindahkan
dari gudang.
Mengkoordinasikan transfer persediaan dengan departemen terkait.
Mengirimkan persediaan dan peralatan ke departemen dengan menerima
dan mentransfer barang.
Mempertahankan area penyimpanan dengan mengatur ruang lantai.
Mengikuti prinsip-prinsip desain penyimpanan.
Menjaga inventaris dengan melakukan penghitungan fisik secara teratur.
Mendamaikan varians; memasukkan data.
Menjalankan operasional gudang terkait termasuk inbound – outbound.
Berkoordinasi dengan dukungan lintas fungsi terkait.
Melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan gudang,
kualitas dan kelayakan bangunan.
Menjalankan operasional gudang sesuai dengan peraturan lokal dan
kebijakan fungsional.

Perusahaan / Perekrut
Karir Amartakarya.co.id

Jenis Pekerjaan
Full-time

Durasi Kerja
8 Jam

Industri
Pabrik Rokok

Lokasi Pekerjaan
Jl. Perusahaan Raya, Karanglo,
Banjararum, Kec. Singosari, 65153,
Kabupaten Malang, Jawa Timur,
Indonesia

Jam kerja
Shift

Gaji pokok
Rp 3000000 - Rp 4000000

Date posted
July 21, 2022

Berlaku sampai
13.08.2022

Kualifikasi
Sedang menjalani atau baru lulus dari gelar sarjana (S1).
Keterampilan komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris dan untuk dapat
bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan.
Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang sangat baik.
Orang yang proaktif, jujur, baik, mandiri dan memiliki motivasi diri.
Menguasai data Excel.
Kemampuan SAP untuk operasi WH standar (sesuai otorisasi yang
diberikan).
Kerja tim yang baik.
Mampu memimpin sumber daya pihak ke-3.

Manfaat Pekerjaan
BPJS Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan.
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Bonus.
Tunjangan.
Peluang untuk berkembang dalam tim Plan & Logistic.
Manfaat yang baik akan diterima.
DLL.

Kontak
0341495710

Lamar Pekerjaan
Lamar Pekerjaan
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