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Energomontaż-Północ-Bełchatów Spółka z o.o. 

z siedzibą w Rogowcu aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko  
specjalisty ds.zakupów  

 
Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe, 

• znajomości rynku dostawców i podwykonawców, 

• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 3-lata, 

• umiejętności prowadzenia negocjacji, budowania dobrych relacji z klientami, 

• wysokie zdolności analityczne, sumienność, zaangażowanie, uczciwość, samodzielność, 

• umiejętność prowadzenia negocjacji, 

• znajomość programu Word, Excel. 
 

Zakres obowiązków:  

• budowanie relacji z  dotychczasowymi oraz nowymi dostawcami i podwykonawcami, 

• pozyskiwanie ofert na warunkach płatniczych z odroczonym terminem płatności  
do wynegocjowanego limitu kupieckiego,  

• przygotowywanie zapytań ofertowych i zamówień do dostawców,  

• prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych,  

• sporządzanie zestawień i analiza ofert, 

• prowadzenie dokumentacji zakupowej zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji spółki,  

• analizowanie cen, rynków i towarów oraz znajomość dostawców i kontrahentów do zapotrzebowań 
w ramach struktury firmy,  

• czuwanie nad terminową realizacją zamówień, 

• załatwianie spraw związanych z ewentualnymi reklamacjami w zakresie ilości i jakości 
dostarczonego towaru, 

• dokonywanie bieżącej kontroli dokumentacji wchodzącej w zakres czynności, 

• współpraca z innymi działami firmy. 
 

Oferujemy: 

• stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego,  

• nowoczesne narzędzia do środowisku pracy, 

• pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą, 

• przyjazną atmosferę w pracy, 

• pakiet socjalny. 
 

Miejsce wykonywania pracy: 
• ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec  

 
Odpowiadamy wyłącznie na aplikacje spełniające podstawowe wymagania podane w ogłoszeniu.  

Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na 
adres e mail: rekrutacja@empb.com.pl wpisując w tytule e maila „specjalista ds.zakupów”. 
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Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 


