Снабдител, доставчик
Изисквания към кандидатите:

Задължения и отговорности:

» Средно или висше образование (икономическо или » Отговаря за процесите по доставка и закупуване на
»
»
»
»
»
»
»

техническо).
Минимум 2 години трудов стаж. Предимство ще имат
кандидатите с трудов стаж на подобна позиция в
производствено предприятие.
Свидетелство за правоуправление на МПС (категория В).
Опит и прецизност при воденето на писмена
кореспонденция и работата с документация.
Компютърни умения : Windows, MS Office. Предишен опит
със специализиран софтуер (SAP, Navision и др.) ще се счита
за предимство.
Умения за работа в екип, комуникативност.
Владеенето на английски език – писмено и говоримо - ще се
счита за предимство.
Готовност за пътувания.

»
»
»
»
»
»
»

Необходими документи за кандидатстване:

»

» Автобиография;
» Мотивационно писмо;
» Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е

»

необходимо да представят документи за завършено
образование
и/или
придобита/и
допълнителна/и
квалификация/и, изисквани за длъжността;
» Препоръки от предишни работодатели.

»

суровини и материали за компанията.
Изготвя консолидирани заявки към доставчици.
Договаря условия на доставка с настоящи и
потенциални доставчици на компанията: срокове, цени,
начин на плащане.
Изготвя цялата необходима документация свързана с
възлагане доставката на суровини и материали.
Проследява изпълнението на доставките в съответствие
с договори и/или корпоративни поръчки.
При необходимост извършва рекламации.
Поддържа база данни със заявките за доставка на
компанията, организира и проследява
тяхното
изпълнение;
Изготвя и представя– седмични, месечни и други отчети
по доставките.
Спазва всички работни инструкции, както и Правилника
за вътрешния трудов ред на дружеството.
Спазва етичния кодекс на професията специалист
„Доставки“.
Спазва фирмените инструкции във връзка със защита на
личните данни.

Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед” АД, гр. Етрополе.
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на
адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения
и квалификация" или на е-mail:

jobs@ellatzite-med.com до 23.09.2020 г.

