Šéf nákupu k sobě hledá pomoc při organizaci dodavatelského řetězce okolo nových i
stávajících produktů na pozici Supply Chain Assistant. Primárně budeš řešit oslovování
nových dodavatelů, organizaci obalového materiálu, tisk etiket a všeho potřebného k
rozšiřování naší nabídky společně s udržováním maximální dostupnosti. Tým bude
úplně nový, reportovat se bude přímo našemu CEO. Potřebujeme od tebe energii a
upřímnou chuť pracovat na nových skutečně užitečných produktech posouvající lidi
vpřed.
Odpovědnosti
•
•
•
•
•
•
•

Vyhledávání a kontaktování potenciálních dodavatelů nových produktů
Vyhodnocování dodavatelských nabídek, vyjednávání dodacích podmínek
Nákladové kalkulace
Koordinace dodávek zboží s týmem logistiky
Dohled nad kvalitou a stavem dodaného zboží
Monitoring skladovosti, forecasting, objednávání zboží
Průzkum trhu a sledování trendů v oblastech funkční výživy a kosmetiky

Požadavky
•
•
•
•
•
•
•

Skvělá organizace času a prioritizace
Angličtina na úrovni B2
Schopnost komunikovat napříč různými týmy a koordinovat celý proces
Spolehlivost a odpovědnost za svěřené projekty
Orientace na trhu se zdravou a sportovní výživou
Znalost MS Excel, analytické myšlení
Zkušenosti s nákupem a průzkumem trhu výhodou

Na co se u nás můžeš těšit?
Kromě slušné hodinové mzdy určitě oceníš i kartu Multisport a slevu na sortiment našeho eshopu. Rádi se bavíme, takže se můžeš těšit i na firemní akce a teambuildingy :-).
Pár slov o nás
Aktin existuje proto, aby pomáhal lidem stát se nejlepší verzí sebe sama. Motivujeme k
pohybu, zájmu o stravu, otevřené a svěží mysli. Provozujeme online shop, síť prodejen,
píšeme science based články a děláme skvěle sociální sítě, pomocí kterých vzděláváme a
bavíme širokou veřejnost. Náš sortiment tvoří sportovní a zdravá výživa, kosmetika, oblečení,
fitness vybavení a další doplňky, které neodmyslitelně patří k aktivnímu životu. Zakládáme si
na pracovitosti, férovém přístupu a pozitivním duchu.
Pracoviště: Tkalcovská 6, můžeme se domluvit i na externí spolupráci
Datum nástupu: ihned
Pracovní doba: min. 20 hod. týdně, flexibilní
Pokud jsme tě zaujali, koukni se ještě na náš Instagram lifeataktin a ozvi se Marti na telefon
770 185 557, nebo rovnou pošli CV na jobs@aktin.cz

