
Twórz z nami piękno!
Marmite to innowacyjna firma będąca liderem na rynku produktów łazienkowych z przetworzonego kamienia. Jest częścią ESG (Engineered 

Stone Group), a jej właścicielem jest amerykański holding inwestycyjny Cranemere. Marmite jest obecna na międzynarodowych rynkach od 

ponad 40 lat. Jej korzenie wywodzą się ze Szwecji, a od 30 lat jest obecna w Polsce gdzie jest zlokalizowana produkcja i główna siedziba firmy. 

Marmite jest firmą B2B, a jej klienci to największe marki i firmy z branży łazienkowej na świecie. Główne kompetencje firmy to projektowanie, 

wdrażanie i produkcja unikalnych produktów, które są sprzedawane pod markami klienta lub innych marek grupy.

Obecnie do zespołu Działu Bussines Proces Improvement szukamy kandydata na stanowisko:

Specjalisty ds. List Materiałowych 
i Danych Podstawowych (Master Data & BOM Specialist)

Miejsce pracy: Zakrzewo, k. Poznania

Zakres obowiązków:
• Tworzenie i utrzymanie procesów gwarantujących stałą aktualność danych w strukturze wyrobów (Bill Of Materials) w systemie ERP
• Zarządzanie procesem tworzenia, uaktualniania i walidowania danych podstawowych i struktur wyrobów
• Przygotowywanie zestawień oraz analizowanie odchyleń zużycia materiałów
• Przygotowywanie danych logistycznych
• Tworzenie i optymalizacja raportów oraz procesów wykorzystywanych w całej organizacji
• Udział w nowych wdrożeniach systemów informatycznych

Wymagania:
• Znajomość procesów planowania, produkcyjnych oraz magazynowych
• Rozumienie procesów biznesowych (przede wszystkim procesy logistyczne)
• Znajomość SQL oraz MS Excel
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Umiejętność pracy w zespole
• Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań
• Odpowiedzialność za wyniki 
• Doświadczenie w obszarach biznesowo korporacyjnych (będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pracę w międzynarodowym środowisku  w największej spółce Engineered Stone Group
• Pracę w środowisku kilku wiodących systemów między innymi WMS (Warehouse Management System) i APS 

(Advanced Planning and Scheduling)
• Naukę oraz rozwój umiejętności SQL, Power BI
• Duże możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy 
• Realny wpływ na rozwój firmy
• Dostęp do szerokiego zakresu benefitów :

Karta 
MultiSport

Dofinansowanie do 
kolonii dziecięcych 

Rabaty na 
produkty

Szkolenia
i certyfikaty

Opieka
medyczna

Spotkania 
integracyjne
i imprezy
firmowe

Kursy 
językowe

Ubezpieczenie
na życie

Dofinansowanie
do wakacji

Okolicznościowe 
świadczenia 
świąteczne

Wyślij CV!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o telefon pod numerem 662 383 318
lub email na adres rekrutacja@marmite.eu


