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Firma Schumacher Packaging jest jednym z największych europejskich producentów opakowań z tektury litej i falistej.
nologie
weGłówna siedziba Schumacher Packaging znajduje się w Ebersdorfie koło Coburga, w Bawarii. Obecnie posiadamy dwanaście
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Niemiec, Polski i Holandii.
Schumacher Packaging Zakład Wrocław istnieje na polskim rynku opakowań od 1999 roku. W zakładzie pod Wrocławiem
umacher-packaging.com
www.schumacher-packaging.com
packaging.com
zatrudniamy 550 pracowników a w całej grupie
Schumacher Packaging 2500 pracowników.

Szukamy pracowników, którzy do swoich zadań podchodzą z zaangażowaniem, są otwarci na zmiany, potrafią współpracować
z innymi i aktywnie szukają nowych rozwiązań.
Aktualnie poszukujemy do naszego zakładu pod Wrocławiem:

SPECJALISTY DS. ZAKUPÓW SUROWCA
Miejsce pracy: Krępice (powiat średzki)
Od kandydatów oczekujemy:

wyższego
• wykształcenia
widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
• mile
rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych
• wysoko
samodzielności
organizacji pracy
• dobrej znajomościi dobrej
Excel
• Umiejętności pracyMsw dynamicznie
zmieniającym się środowisku
• Umiejętności tworzenia długotrwałych
relacji oraz współpracy z kontrahentami
• Umiejętności analitycznych
• znajomości języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację – warunek konieczny.
•

Do obowiązków będzie należało:

efektywnego procesu zakupu materiałów
• zapewnienie
prognozowanie
i planowanie zakupu towarów
• sporządzanie i analiza
handlowych
• rozwijanie współpracy ofert
• akceptowanie wnioskówz dostawcami
• negocjowanie stawek zakupowych
• nadzór nad terminowością realizacji zamówień
• ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy
• prowadzenie przetargów
• analiza wydatków firmy pod kątem ich optymalizacji
•

Oferujemy:

w renomowanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
• pracę
rozwoju zawodowego
• możliwość
szkolenia
specjalistyczne
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe benefity: karta Multisport, nauka języków, bilety do kina
• atmosferę firmy rodzinnej
• możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego
•

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z podaniem stanowiska w tytule e-maila na poniższy adres:

Dział Personalny
Schumacher Packaging Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 66 Krępice
55-330 Miękinia lub
e-mail: rekrutacja_wro@schumacher-packaging.com
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

