Firma Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. k. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu
i produkcji pojemników transportowych. Obecnie trzon naszej produkcji stanowią pojemniki transportowe branży
motoryzacyjnej, wykorzystywane przy produkcji w fabrykach najbardziej znanych europejskich koncernów jak
Daimler-Benz, BMW czy Volkswagen.
W związku z dynamicznym wzrostem i optymalizowaniem organizacji przedsiębiorstwa poszukujemy do naszej
lokalizacji w Złotoryi osoby na stanowisko:

PRACOWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW – język niemiecki
Miejsce pracy: Złotoryja

(K/M)
Na chętnych czekają następujące zadania:









Zakup pojemników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
Dokonywanie kalkulacji w ścisłej współpracy z działem technicznym
Realizacja różnych zadań, pojawiających się w dziale zakupów, związanych z zapytaniami
dostawców, weryfikacją i analizą ofert oraz kontrolą dostaw i faktur
Wybór, utrzymywanie oraz dalszy rozwój dostawców, pogłębianie kontaktów z dostawcami
Kompletne opracowywanie zamówień, łącznie z monitorowaniem, nadzorowaniem oraz
koordynowaniem terminów realizacji dostaw
Opracowywanie reklamacji, w tym reklamacji z tytułu wad, wyjaśnianie różnic cenowych
i ilościowych
Wprowadzanie i prowadzenie danych stałych artykułów
Ścisła współpraca z działami specjalistycznymi pod kątem realizacji zleceń oraz poprawy
przebiegu procesów

Wymagania:









Ukończone wykształcenie handlowe
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale zakupów
Doświadczenie w pracy z dokumentami technicznymi (np. rysunkami i specyfikacjami części)
Komunikatywność i umiejętność negocjowania, myślenie analityczne oraz dobry zmysł
organizacyjny
Obycie w pracy z powszechnie stosowanymi programami komputerowymi / systemami ERP
Dobra umiejętność operowania danymi liczbowymi, odpowiedzialność i styl pracy
ukierunkowany na cel
Umiejętność pracy zespołowej oraz kontaktowość
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość języka
polskiego

Oferujemy:

PRYWATNA OPIEKA
MEDYCZNA MEDICOVER

WYPOSAŻONE, KLIMATYZOWANE
MIEJSCE PRACY

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

PROGRAM POLECEŃ
PRACOWNICZYCH

BONUS RELOKACYJNY

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

Czy są Państwo zainteresowani? Jeśli tak, prosimy przesłać nam swoje CV wraz z listem
motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp.
K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu
rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail:
aplikacja@schneider-logistics.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji do CV dołącz poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o.
Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na
potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
w Złotoryi.
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k.
ul. Krzywoustego 39
59-500 Złotoryja
Mają Państwo prawo do aktualizacji swoich danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w naszej bazie.

