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Maksymilianowo

Miejsce pracy:
 MAXIM Sp. z o. o. Sp. k. 
 Maksymilianowo 40
 64-060 Wolkowo 

Zatrudniona osoba będzie również odpowiedzialna za:
 - obsługa zakupowa firmy na rynku polskim i zagranicznym
 - podtrzymywanie trwałych relacji z dostawcami
 - poszukiwanie nowych dostawców
 - negocjacje z dostawcami
 - koordynowanie procesu wyboru optymalnych ofert
Od kandydatów oczekujemy:
 -  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 - bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 - prawo jazdy kat. B
 - znajomość programu Symfonia / Handel będzie dodatkowym atutem
 - samodzielność, entuzjazm, zaangażowanie

Co oferujemy:
 - stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 - umowę o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 - pracę w multidyscyplinarnym, międzynarodowym zespole dającą możliwość  
    rozwoju zawodowego.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres praca@maxim.com.pl z podaniem w tytule stanowiska pracy  oraz dopiskiem: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez 
okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym 
celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji  

prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  
MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Lider na rynku, producent ceramiki reklamowej.

OFERTA PRACY na stanowisko

Specjalista ds. zakupów
Poszukujemy osoby do działu zakupów, która będzie odpowiedzialna za obsługę  

zakupową firmy Maxim na rynku polskim i zagranicznym.


