Naše Know-How je k Vašim službám
Již více než 85 let vyvíjí a vyrábí společnost ERICH JAEGER vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví průmyslu. Mezi naše
zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky z jiných odvětví. Ti všichni
přitom spoléhají na vysoký standard kvality společnosti ERICH JAEGER. V době stálých technologických změn již dávno nestačí mít
jen dobré nápady. Teprve jejich proměna na perfektní řešení pro zákazníky je měřítkem, se kterým se chceme porovnávat.
Nejvyšší kvalita je tak pro nás závazkem vůči našim zákazníkům a rovněž tak vůči nám samotným. Jako globální hráč je skupina
JAEGER zastoupena po celém světě. Přitom přes 800 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky. Se sídlem
firmy v Německu, dvěma výrobními závody v České republice a v Čína, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii, Polsku a
Itálii je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků..

Hledáme kandidáta/kandidátku na pozici

Referent strategického nákupu
Vaší náplní práce bude:

Zajištění dodávek nevýrobních materiálů a služeb v návaznosti na aktuální požadavky

Jednání s dodavateli materiálů a služeb (určování a vyhledávání strategických příležitostí pro zlepšování procesů a snížení
nákladů)

Výběr dodavatelů a jejich hodnocení, vyjednávání o cenách, správa a revize smluv, reporting

Vedení a podpora aktuálních projektů

Analýza požadavků, tržních a dodavatelských trendů a jejich rozvoj

Úzká spolupráce s kolegy z ostatních oddělení
Poažadujeme

Zkušenosti na obdobné pozici 3 roky

SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání

Samostatnost, cílevědomost, houževnatost, spolehlivost a flexibilitu

Velmi dobré komunikační dovednosti, organizační shopnosti

Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, německý jazyk výhodou

Dobrou znalost MS Office

Znalost SAP výhodou
Nabízíme

Možnost práce v mezinárodní prosperující společnosti

Odpovídající mzdové ohodnocení

Pružnou pracovní dobu

Možnost kariérního i osobního růstu – školení a jazykové kurzy

Zaměstnanecké benefity – 13. plat, až 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní / penzijní připojištění, stravenky)

V případě zájmu o uvedenou pozici můžete zaslat svůj profesní životopis v českém jazyce na personální oddělení: e-mail: jobs@ejr.cz
Erich Jager, s.r.o., Průmyslový park č.p.305, 742 21 Kopřivnice, www.erich-jaeger.cz

