
Jeśli ciągły rozwój osobisty jest dla Ciebie ważny, chcesz rozwijać swoją karierę 
w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku z szerokimi możliwościami rozwoju, 
a do tego budujesz pozytywne relacje zapraszamy do udziału w rekrutacji 
do Zespołu w SEC Sp. z o.o. Jesteśmy �rmą energetyczną, zajmującą się 
wytwarzaniem i dystrybucją ciepła w Szczecinie i regionie oraz wytwarzaniem 
i sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców w kraju. Należymy 
do niemieckiego koncernu E.ON.

Czym będziesz się zajmować:
• realizacja zakupów materiałów i usług zgodnie z zapotrzebowaniem wszystkich komórek organizacyjnych,
• podejmowanie działań w celu właściwego realizowania procesu zakupów: analiza rynku zaopatrzenia,

tworzenie zapytań ofertowych, negocjowanie cen i warunków zakupu,
• komunikacja z dostawcami i wykonawcami, kontrola realizacji i terminowości zamówień,
• przygotowywanie dokumentacji przetargowych (umów, specy�kacji, zamówień, ogłoszeń),
• współpraca z pozostałymi działami �rmy w zakresie realizacji zapotrzebowania na usługi i materiały,
• prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zamówieniami,
• udział w bieżących projektach �rmy,
• opracowywanie i analiza raportów, przygotowanie prezentacji.

Chcemy Ci zaoferować:
• stabilną pracę w międzynarodowym środowisku,
• możliwość podnoszenia kwali�kacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach,
• elastyczne godziny pracy,
• partnerstwo i pracę w zgranym, kreatywnym zespole,
• bene�ty i świadczenia socjalne (opieka medyczna, do�nansowanie do pakietów sportowych,
akcje prozdrowotne, wczasy „pod gruszą”, paczki świąteczne, wyprawki dla ucznia, itp.).

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl.
 
Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora - SEC sp. z o. o. z siedziba w Szczecinie - moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz podanych 
w kwestionariuszu i innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, jak i organizowanej 
w przyszłości, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z pózn. zmianami). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich 
danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy SEC do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.

Czego od Ciebie oczekujemy:
• wykształcenie wyższe (logistyka, administracja i pokrewne),
• dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz doświadczenie
w pracy związanej z zamówieniami w oparciu o PZP,

• doświadczenie w działach zakupów (materiały, usługi) oraz znajomość procesów zakupowych, 
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana znajomość systemu SAP,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS O�ce,
• umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego poszukiwania informacji.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA I ZAKUPU USŁUG
Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie


