Xella Polska Sp. z o.o. – międzynarodowa firma – pionier energooszczędnych rozwiązań w
budownictwie, producent markowych wyrobów: Ytong, Silka i Multipor. Priorytetami Xelli są: jakość
produkcji oraz popularyzacja energooszczędnego budownictwa. Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć
dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina oraz w obwodzie
Kaliningradzkim. W grupie zatrudnionych jest około 650 osób. Więcej informacji w serwisach:
www.ytong-silka.pl,
www.budowane.pl,
www.ZdrowaBudowa.pl,
www.akademiamurowania.pl,
www.ocieplenieodwewnatrz.pl.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów produkcyjnych
miejsce pracy – Warszawa
Jeżeli:









Masz wykształcenia wyższe, mile widziane techniczne,
Masz doświadczenie min. 4 lat na podobnym stanowisku w zakupach
produkcyjnych,
Znasz bardzo dobrze język angielski (mile widziana znajomość języka niemieckiego),
Znasz bardzo dobrze program MS Excel,
Masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, potrafisz badać potrzeby klientów
wewnętrznych oraz znasz techniki negocjacyjne i umiesz je stosować,
Potrafisz tworzyć zestawienia, sprawnie analizować dane, i wyciągać wnioski,
Posiadasz zdolności organizacji pracy własnej i koordynowania wielu procesów jednocześnie.

To szukamy właśnie Ciebie to zadań związanych z:
 Realizacją zapotrzebowań i zamówień zakupowych dla zakładów produkcyjnych dotyczących
głównie materiałów pomocniczych, części zamiennych, surowców;
 Poszukiwaniem nowych dostawców oraz współpracą z obecnymi;
 Prowadzeniem procesu ofertowego;
 Prowadzeniem negocjacji z dostawcami m.in. w zakresie cen, ilości i warunków płatności;
 Tworzeniem umów w zakresie określonym przez przełożonego;
 Prowadzeniem statystyk w zakresie zakupu towarów i usług na potrzeby przełożonego;
 Sporządzanie zamówień w systemie.

Oferujemy Ci w zamian:







Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Możliwość rozwoju zawodowego i udziału w projektach działowych
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karnetów sportoworekreacyjnych
Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, w tym w zajęciach z j. angielskiego
Pracę w młodym zespole, komfortowe warunki pracy i miłą atmosferę 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja.xellapolska@xella.com z zaznaczeniem w temacie maila „Specjalista ds. zakupów”
Prosimy o zamieszczanie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)”.

