Poszukujemy pozytywnych osobowości i otwartych na współpracę Kandydatów
na stanowisko:
Specjalista ds. Zakupów / Kupiec
Miejsce pracy: Gliwice
Opis stanowiska:
Głównym celem stanowiska będzie generowanie oszczędności względem szeroko pojętej polityki
zakupowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ceny do jakości produktów oczekiwanych w sieci.
Do zadań kupca będzie należało:
- współtworzenie strategii zakupowej, w tym definiowanie wskaźników zakupowych,
- monitoring cen we wszystkich grupach zakupowych spółki,
- monitoring rynku pod kątem nawiązywania relacji z nowymi dostawcami, w tym. udział w targach, speed
business meetingach,
- prowadzenie stałego procesu negocjacji cen, w tym przetargów oraz warunków handlowych,
- odsprzedaż zamortyzowanego/zużytego sprzętu lub przesuwanie pomiędzy Hotelami względem potrzeb,
- weryfikowanie jakości towarów i obsługa reklamacji w tym obszarze,
- weryfikacja listy dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ceny do jakości,
- współpraca z Hotelami oraz innymi działami centrali Spółki (dział techniczny, księgowość, controling,
Dyrektorzy Hoteli)
Wymagania:
- doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku,
- doskonała organizacja pracy, umiejętność koordynowania pracy nad wieloma projektami jednocześnie pod
presją czasu i zorientowania na wynik,
- język angielski w stopniu komunikatywnym (umożliwiający komunikację, nie oczekujemy biegłości),
- prawo jazdy kat.B,
- znajomość excella, głównie pod kątem prowadzenia analiz liczbowych

Zapraszamy osoby z wysokimi predyspozycjami do przekonywania innych, planowania, dokładności,
lubiące negocjować i posiadające strategiczne podejście.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- motywacyjny system wynagradzania,
- możliwość rozwoju zawodowego w ramach dynamicznie rozwijającej się Spółki,
- niezbędne narzędzia pacy: telefon, laptop oraz dostęp do samochodu służbowego,
- zadaniowy system czasu pracy,
- autonomiczność w podejmowaniu decyzji.
Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do przesłania CV na adres praca@hotelediament.pl
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., poz. 101, nr 926).

