W związku z dynamicznym rozwojem firma EC Engineering Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

Kierownik Działu Zakupów
Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadzór nad działem zakupów
nadzór nad KPI w zakresie terminowości i wydajności
prowadzenie negocjacji cen w transakcjach zakupowych
kształtowanie standardów i procedur w dziale zakupów
utrzymywanie kontaktów z kluczowymi dostawcami w zakresie realizacji zamówień
rozwój bazy dostawców
zarządzanie łańcuchem dostaw
analizowanie krajowego i międzynarodowego rynku dostaw w celu znalezienia alternatywnych źródeł dostaw
analiza danych i tworzenie planu redukcji kosztów, optymalizacja kosztów
zapewnianie wsparcia technicznego i organizacyjnego dla wszystkich działów w zakresie dokonywanych
zakupów
koordynacja audytów dostawców

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

ukończone studia wyższe,
minimum 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku zakupowym, najlepiej kierowniczym,
doświadczenie w koordynowaniu procesu zakupowego
umiejętność myślenia technicznego, podejmowania decyzji i szybkiej reakcji,
dobra organizacja pracy własnej, terminowość,
wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
rozwinięte umiejętności miękkie, takie jak: organizacja pracy zespołu, podejmowanie i wspieranie inicjatyw,
komunikacja interpersonalna, motywowanie zespołu.

Oferujemy:
•
•
•
•

pracę w młodym dynamicznym zespole,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne wynagrodzenie,
stabilność zatrudnienia

CV prosimy przesyłać na email: aplikuj@ec-e.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska, na które składa się aplikację.
• Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszenie w CV następującej klauzuli:
•

•
•

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EC Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na
potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
Istnieje możliwość uwzględnienia przesłanego CV w przyszłych rekrutacjach w przypadku dopisania do powyższej klauzuli
dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowym przez EC Engineering sp. z o.o. na potrzeby przyszłych
rekrutacji”. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest EC Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Armii Krajowej 28 . Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia rekrutacji
przez Spółkę. Podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne. Informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych można znaleźć pod adresem: http://ec-e.pl/static/IPDO.pdf

