
 

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym i od ponad 50 lat produkujemy pojemniki transportowe i magazynowe. 
Naszą aspiracją jest optymalne spełnianie wymagań klientów należących w przeważającej części do kręgu 
producentów samochodów i ich dostawców. Dokonujemy tego dzięki zaangażowaniu i szczególnej motywacji, co 
pozwoliło nam zdobyć pozycję czołowego producenta w naszej branży. 

Do kontynuowania dynamicznego wzrostu i zoptymalizowania organizacji przedsiębiorstwa pilnie poszukujemy do 
naszej nowej lokalizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Złotoryi osoby na stanowisko: 

Kupiec Strategiczny 
Miejsce pracy: Złotoryja 

Obowiązki: 

✓ Poszukiwanie nowych dostawców i pierwsze wizyty celem oceny techniczno-jakościowej, 
✓ Prowadzenie negocjacji cenowych 
✓ Redukcja kosztów zakupu, proponowanie rozwiązań rynkowych mających na celu optymalizację kosztów 

zakupu 
✓ Logistyka dostaw i optymalizacja zapasów 
✓ Poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw, zbieranie ofert i analizy rynku 
✓ prowadzenie umów handlowych z dostawcą  i stawianie wymagań dla dostawcy zgodnie z polityka firmy 
✓ Ocena i rozwój dostawców 
✓ Analizowanie  prognoz i stanów magazynowych oraz planowanie dostaw w celu zapewnienia dostępności 

produktów i optymalizacji zapasów 
✓ opracowywanie strategii ciągłego doskonalenia dostawców w zakresie: Jakości, Usług, Kosztów 

i Technologii 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy: 

✓ wykształcenia wyższego technicznego lub ekonomicznego 
✓ dobrej znajomości języka niemieckiego i/lub języka angielskiego  

✓ minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w dziale zakupów w firmie produkcyjnej, mile widziana 
znajomość branży spawalniczej i procesu obróbki materiału; 

✓ wysokich umiejętności komunikacyjnych 
✓ umiejętności negocjacyjnych 
✓ Umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole 
✓ Dobra znajomość pakietu MS Office. 
✓ umiejętność czytania rysunków technicznych 
✓ znajomość systemu ENOVA będzie dodatkowym atutem 
✓ prawo jazdy kat. B 

 
Oferujemy: 

• interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania decyzji w przyjemnym 
otoczeniu, 

• praca w ambitnym, twórczym i dynamicznym zespole, 

• szerokie możliwości rozwoju zawodowego i własnych umiejętności, 

• udział w ciekawych projektach dla Klientów 

• pewne miejsce pracy w solidnym przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

na adres: aplikacja@schneider-logistics.pl lub listownie na adres: 

Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k 
ul. Krzywoustego 39 
59-500 Złotoryja  
 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 

osobami.        

mailto:aplikacja@schneider-logistics.pl

