
 

 

 

 
 
Kim jesteśmy? 
 

Tam gdzie zobaczysz Grupę Hager, tam zobaczysz również energię. Jako niezależny i rodzinny biznes, jesteśmy jednym z wiodących dostawców 

usług i rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych. Nasze usługi i rozwiązania w zakresie od dystrybucji energii, kanałów prowadzenia 

przewodów oraz technik bezpieczeństwa po zarządzanie inteligentnym budynkiem są dostępne na całym świecie. W 129 krajach konsumenci darzą 

zaufaniem nasze rozwiązania i usługi związane z instalacjami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Są one 

opracowywane, tworzone i sprzedawane przez 11,650 pracowników w 28 krajach – a w przyszłości może przez Ciebie. Użyj swojej energii w 

inteligentny sposób . Dołącz teraz do Grupy Hager! 

 

“Specjalista ds. Zakupów” 
Miejsce pracy – Tychy,  

 
 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą: 
 zarządzanie aktualnym panelem dostawców (analiza warunków umów) oraz poszukiwanie nowych dostawców 

 negocjacje warunków umów w celu zapewnienia optymalnych warunków współpracy z dostawcami  

 wprowadzanie programów oszczędnościowych 

 współpraca z lokalnym oraz z globalnym zespołem ds. Sourcingu oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach 

 koordynacja zamówień na materiały Indirect w systemie SAP. 

 przygotowywanie analiz i prezentacji 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 
 min. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub techniczne) 

 min. 2+ lata doświadczenia w zakupach w firmie produkcyjnej 

 doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z dostawcami 

 zdolności analityczne, interpersonalne (Team player), bardzo dobra organizacja pracy 

 swobodne posługiwanie się językiem angielskim (w mowie i piśmie) 

 mile widziana znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub włoskiego 

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint). 

 doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz znajomość SAP (jako dodatkowy atut) 

 
Oferujemy: 
 możliwość rozwoju zawodowego (w tym szkolenia) w międzynarodowej firmie 

 merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji 

 pracę w młodym zespole 

 atrakcyjny system wynagrodzenia oraz benefity  
(premia, ubezpieczenie na życie oraz zdrowotne, dofinansowanie nauki, karnet sportowy) 

 

                                         Prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim 
 
 

 
 
 

 

hagergroup.com/luckyyou 
 

#LuckyYou 

 

   Follow us: 

   

Members od Hager Group 

 

APLIKUJ 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=26847&company=HagerGroup&username=

