Specjalista ds. Handlu
Miejsce pracy: Katowice
KIM JESTEŚMY
VEO Worldwide Services jest firmą, która już od 15 lat funkcjonuje na rynku
wschodnioeuropejskim. Zajmujemy się dostarczaniem różnego rodzaju usług business-tobusiness, które obejmują nie tyko finanse, IT czy handel międzynarodowy; każda usługa
biznesowa, o której można pomyśleć jest realizowana w VEO, bądź też istnieją plany, żeby była
realizowana w ciągu kilku kolejnych lat.
Nasza szeroka wiedza i doświadczenie zebrane w ciągu 15 lat istnienia firmy pozwalają nam w
najlepszy sposób wykorzystywać i rozwijać nasze umiejętności.
Mogliśmy pozostać małym zespołem, zdecydowaliśmy się jednak na systematyczny wzrost.
Obecnie VEO to grupa spółek, w których pracuje ponad 800 osób. VEO zawdzięcza swój sukces
przede wszystkim wysiłkowi i zaangażowaniu swoich pracowników. To dzięki nim utrzymywane są
najwyższe standardy oraz nieustannie kontynuowany jest wzrost firmy. Uważamy, że Ty również
możesz wnieść wkład w dalszy rozwój VEO i razem z nami osiągnąć sukces.
Jakie będą Twoje główne zadania?
Jako Specjalista ds. Zakupów będziesz odpowiedzialny za:
• Nawiązywanie kontaktów z nowymi dostawcami w celu zapewnienia rozwoju portfolio
aktywnych dostawców na przydzielonym obszarze.
• Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych partnerów w celu przedstawienia koncepcji firmy i
zaproponowania przyszłej współpracy.
• Tworzenie dokumentacji zakupu ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi produktów, takimi
jak ilość, zdjęcia, skład itp.
• Dokonywanie analizy procesu zakupu w celu jego optymalizacji pod kątem osiągnięcia
proponowanych celów.
• Negocjowanie warunków zakupu z dostawcami (cena, ilość, warunki płatności, warunki
transportu).
• Wprowadzanie i aktualizacja danych o dostawcach w systemie operacyjnym w celu
zapewnienia poprawności informacji.
• Uczestnictwo w konferencjach, prezentacjach firmy, targach branżowych w celu
prezentacji konceptu biznesowego oraz identyfikacji potencjalnych partnerów wśród
obecnych dostawców.
Czego oczekujemy?
•
•
•
•
•

Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2.
Mile widziana znajomość języka niemieckiego, włoskiego, czeskiego, słowackiego,
chorwackiego lub polskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w
środowisku biznesowym.
Entuzjastycznego podejścia do pracy i zorientowania na wyniki. W czasie szkolenia
prowadzimy progresywną selekcję.
Predyspozycji do negocjacji i łatwości komunikacji w języku obcym.
Zorientowania na karierę w handlu międzynarodowym.

Co oferujemy w zamian?
•
•
•
•

4 tygodnie szkolenia i 8 tygodni programu coachingowego.
Realne możliwości rozwoju kariery w środowisku zawodowym, w dynamicznym i
odnoszącym sukcesy zespole.
Stałe godziny pracy, wygodna przestrzeń do pracy, atrakcyjne wynagrodzenie
podstawowe + miesięczne premie uzależnione od wyników.
Wsparcie współpracowników i przełożonych na każdym etapie Twojej kariery.
CV prosimy nadsyłać na adres mailowy: kariera@veoworldwide.com

