
 

Jesteśmy przedsiębiorstwem zarzadzanym przez drugie pokolenie wlaścicieli, które rozwija i produkuje od ponad 50 lat zbiorniki 
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 Złotoryi osoby na stanowisko: 

Pracownik ds. Zakupów Strategicznych  
 
Miejsce pracy: Zlotoryja 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

• Poszukiwanie nowych dostawców i komponentów na potrzeby procesu produkcyjnego oraz na potrzeby wdrażania 
nowych projektów; 

• Konsultacje handlowe z dostawcami oraz konsultowanie technicznych aspektów zamawianych towarów; 
• Nadzór nad dokumentacją techniczną otrzymywaną od dostawców; 
• Aktywne działanie na rzecz obniżenia kosztów zakupu komponentów i usług do celów produkcyjnych; 
• Nadzorowanie stanu realizacji zamówień i dostaw; 
• Ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy produkcja,oraz dzialem jakosci 

Wymagania: 

• Ukonczone studia wyższe o kierunku technicznym ( mechanika / elektrotechnika / elektronika / mechatronika ); 
• Minimum 3 - letnie doświadczenie w obszarze zakupów w zakresie produkcyjnym, mile widziane doswiadczenie w 

zakresie spawania oraz elementów  
• Biegła obsługa pakietu MS Office 
• Znajomość programow ERP; 
• Znajomość procesu produkcyjnego w zakresie spawalnictwa; 
• Gotowość do odbywania podróży służbowych do naszych dostawców w Polsce, Czechach oraz Niemczech   
• Umiejętności negocjacyjne i organizacyjne; 
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka angielskiego. 
• Umiejętność kreatywnego i niestandardowego podejścia do problemów. 

Oferujemy: 

• kompleksowe szkolenie, 
• interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania decyzji w przyjemnym otoczeniu, 
• możliwość rozwoju osobistego w przedsiębiorstwie, 
• wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy 
• pewne miejsce pracy w solidnym przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost. 

 

Czy są Państwo zainteresowani? Jeśli tak, proszę przesłać kompletne i przekonujące dokumenty aplikacyjne. 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.        


