
 

 

 

 

NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. zakupów 
Miejsce pracy: Kraków 

Do Twoich zadań będzie należeć: 

 Optymalizacja procesów zakupowych; 

 Opracowanie i wdrożenie polityki zakupowej firmy; 

 Analizowanie rynku oraz poszukiwanie i wybór dostawców; 

 Formalna weryfikacja kontrahentów przed zawarciem transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 

 Przygotowywanie zapytań ofertowych i organizacja przetargów; 

 Negocjowanie cen zakupu i warunków dostaw; 

 Składanie zamówień na materiały, towary i usługi z wyłączeniem produktów ropopochodnych; 

 Bieżące monitorowanie realizacji zleceń i weryfikacja dokumentów zakupowych odnoszących się do zrealizowanych zamówień; 

 Utrzymywanie bieżących kontaktów z dostawcami i partnerami zewnętrznymi; 

 Dokonywanie analizy jakości współpracy z dostawcami; 

 Tworzenie analiz i raportów; 

 Współpraca z różnymi działami wewnątrz firmy. 

Od kandydatów oczekujemy: 

 Minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku; 

 Doświadczenia w dziale zakupów w branży technicznej; 

 Znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację; 

 Umiejętności nawiązywania kontaktów oraz prowadzenia negocjacji; 

 Bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz terminowości w wykonywaniu zadań; 

 Wysokich zdolności analitycznych, samodzielności i zaangażowania; 

 Bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office oraz systemów ERP/MRP 

 Mile widziane wykształcenie o profilu technicznym. 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie; 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat; 

 Atrakcyjny system premiowy; 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe; 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=26a826341b4c426cadc62e0f352932a6

