
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, tworze
   nie 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.

Mile widziane:

•  Partnerstwo i zgrany zespół,
•  stabilne zatrudnienie,
•  bogaty pakiet bene�tów (m.in. opiekę medyczną, pakiet sportowy, elastyczny czas pracy, wczasy pod gruszą,  
   pakiet świadczeń socjalnych),
•  wsparcie w podnoszeniu kompetencji (kursy, szkolenia).

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 prozdro-
wotne, 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:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat.

Czego od Ciebie oczekujemy:

•  Wykształcenie wyższe (logistyka, administracja i pokrewne),
•  doświadczenie w działach zakupów (materiały, usługi) oraz znajomość procesów zakupowych,
•  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
•  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


