
Specjalista w Dziale Zakupów  

Miejsce pracy: Sławków 

Opis stanowiska: 

• terminowe i sprawne zarządzanie procesem zakupów w systemie finansowo-księgowym oraz 

elektronicznym obiegu dokumentów (przygotowywanie i realizacja zamówień do Klientów, 

prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami-weryfikacja zamówień, faktu, umów, ofert, 

przygotowywanie dokumentów PZ/WZ), 

• nadzór i zarządzanie dostępnością materiałów w magazynie należącym do Spółki, 

• poszukiwanie ofert na rynku oraz wykonywanie kalkulacji tych ofert, 

• poszukiwanie nowych rozwiązań procesowych, 

• aktywne uczestnictwo w zakresie zamykania pod względem księgowym miesiąca (aktywna 

współpraca z Działem Księgowości i Działem Controllingu na wszystkich etapach procesu), 

• rozwijanie oraz utrzymywanie współpracy z aktualnymi Klientami, 

• udział w postępowaniach przetargowych, 

• współudział w tworzeniu budżetu w zakresie kosztów, wydatków i zadań inwestycyjnych, 

• sporządzanie raportów i dokumentacji, 

• inicjowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów oraz wydatków w Spółce, 

• nadzór nad umowami dotyczącymi zakupów/usług, 

• zarządzanie flotą samochodową, 

  

Profil kandydata: 

• wykształcenie wyższe, mile widziany kierunek techniczny, 

• prawo jazdy kat. B (wymagane) 

• ukończone szkolenia w zakresie obsługi klienta i zarządzanie zakupami (mile widziane), 

• posiadanie doświadczenia i wiedzy w branży technicznej i logistycznej, 

• roczne doświadczenie na podobnym stanowisku poparte referencjami, 

• znajomość rynku pod względem usług serwisowania oraz remontowania, a także zakupu części 

i materiałów do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w Spółce, 

• płynna obsługa komputera w tym znajomość pakietu MS Office: Excel i Word w stopniu 

zaawansowanym, 

• znajomość systemów finansowo-księgowych i elektronicznego obiegu dokumentów Comarch 

będzie dodatkowym atutem, 

• umiejętności analityczne, 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów z Klientem, 

• terminowość i sprawność w wykonywaniu obowiązków, 

• komunikatywność, pracowitość, kreatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność. 

Oferujemy: 

• interesującą pracę w stabilnej firmie, 

• możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego w gronie profesjonalistów,  

• współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, umożliwiającą rozwój kompetencji w nowych 

obszarach, 

• bezpłatną opiekę medyczną. 



  

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: 

a.wylegala@euterminal.pl . 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w 

zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL 

SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten 

podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.” 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez 

„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia 

mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

 

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami: 

a) administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Sławkowie przy ul. Groniec 1; 

 

b) podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w 

odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam 

niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w 

odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 

 

c) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom 

trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

 

d) kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie 

określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

 

e) kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji 

zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów 

prawa; 

 

f) podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być 

wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji 

do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji; 
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g) kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w każdym czasie; 

 

h) nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z 

bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji; 

 

i) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez 

okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie 

aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 

miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
 

 

 


