Gerda Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki drzwiowej, poszukuje osoby do centrali Spółki w Sokołowie k/
Warszawy:

Kupiec
Miejsce pracy : Sokołów, ul. Sokołowska 49 (pow. pruszkowski)

Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analiza rynku, pozyskiwanie nowych dostawców oraz weryfikacja obecnych
Współpraca z dostawcami wykonującymi detale wg przekazanych im rysunków konstrukcyjnych
Prowadzenie negocjacji cenowych i technicznych z dostawcami w kraju i zagranicą, optymalizacja kosztów i
warunków realizowanych zakupów
Utrzymywanie trwałych, pozytywnych relacji z dostawcami krajowymi i międzynarodowymi
Okresowa ocena dostawców, prowadzenie audytów dostawców, nadzorowanie jakości produktów i usług
Ścisła współpraca z działami firmy, głównie z Produkcją, B&R, Księgowością, Magazynem
Przygotowywanie raportów dot. procesów zakupowych na potrzeby przełożonego i Zarządu

Wymagania :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie wyższe, mile widzialne techniczne
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie
Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne oraz analityczne, poparte doświadczeniem zawodowym
Znajomość obsługi pakietu MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość Comarch XL
Zaangażowanie, inicjatywa, orientacja na wyniki
Wysokie kompetencje organizacyjne i komunikacyjne
Prawo jazdy kat. B

Wybranym kandydatom oferujemy:
▪
▪
▪

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
i umiejętności,
Perspektywy rozwoju w ramach struktury firmy,
Pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku , nagrody jubileuszowe, i inne

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV poprzez formularz zgłoszeniowy.

Przesłanie CV bądź innych dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych przez Gerda
sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia
udzielonej zgody.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji.
Przed przesłaniem dokumentów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatów, dostępną w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://gerda.pl/polityka-prywatnosci/.

