Společnost Dr. Pendl & Dr. Piswanger InterSearch, vyhledává pro svého klienta, celosvětově vedoucí výrobní dřevozpracující společnost,
která má svůj výrobní závod na jižní Moravě, motivované kandidáty na pozici:

SPECIALISTA STRATEGICKÉHO NÁKUPU DŘEVA
Tato příležitost je vhodná pro absolventy Univerzity v oboru dřevařství - lesnictví nebo technologie zpracování dřeva s velmi dobrou angličtinou. V
pozici budete mít na starosti nákup strategické suroviny – dřeva, hlavně tvrdého dřeva z dubu, dále jasan a exotické dřeviny, především pro výrobní závod
na jižní Moravě. Dále se jedná o nákup desek, přířezů, lamel a dýh (obvykle z borovicového nebo smrkového dřeva). Pozice je součástí strategického nákupu
v rámci centrály společnosti v zahraničí a zároveň součástí managementu lokálního výrobního závodu.
ÚKOLY A ODPOVĚDNOSTI
- být odborníkem na dřevo a dřevěné materiály, provádět průzkum na trhu zaměřený na nejlepší dostupné materiály a dodavatele materiálu z hlediska
hodnoty, dodávek a kvality, zajišťovat kontakt s dodavateli dřeva
- budovat a udržovat dobré vztahy se stávajícími a novými dodavateli dřevěných materiálů, účastnit se mítinků a obchodních konferencí v této branži
- vyjednávat a připravovat smlouvy a kontrakty s dodavateli, sledovat kvalitu dodávaného dřeva a poskytovaného dodavatelského servisu
- vyhodnocovat nabídky dodavatelů na základě obchodních a technických faktorů a předvídat cenové trendy dřeva

PROFIL KANDIDÁTA
- absolvent univerzity v oboru lesnictví – dřevařství nebo technologie zpracování dřeva, zkušenost s nákupem surového dřeva je velkou výhodou
- plynulá komunikativní angličtina je na této pozici nezbytná
- předpoklady pro nákupní práci – silné vyjednávání, networking, znalosti obchodních, technických a finančních aspektů nákupu dřeva
- ochota cestovat v rozsahu až 50% času (CZ, SK, zahraničí), podnikatelský přístup a analytické schopnosti
- optimismus, aktivita a ochota se učit novým věcem

NABÍZÍME
- možnost pracovat v mezinárodním prostření na zajímavých projektech, ve spolupráci s výrobními závody po celém světě
- práce v hlavním pracovním poměru pro firmu s celosvětově známou značkou na trhu
- atraktivní platové podmínky a bonus založený na výsledcích práce
- k pozici náleží služební auto a další standardní vybavení (notebook, mobilní telefon)
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU KONTAKTUJTE:
- další výhody a benefity: 5 týdnů dovolené, stravovací poukázky, podpora při relokaci
Mgr. František Hejlík, P&P Intersearch Praha
- podrobné zaškolení se zkušenými profesionály v oboru zpracování dřeva
f.hejlik@pendlpiswanger.cz
Tel:: +420 736 509 367

