ANGAJĂM JUNIOR BUYER (asistent achiziții / aprovizionare)
Cerințe:







Limba engleză scris și vorbit cel puțin la nivel mediu;
Cunoștințe bune de operare MS OFFICE (Word, Excel);
Absolvent de studii medii sau superioare; Studiile tehnice reprezintă un avantaj;
Experiența anterioară într-un post similar reprezintă un avantaj;
Abilități foarte bune de comunicare și negociere;
Spirit de observație, flexibilitate în gândire, gândire comercială, dinamism, eficienţă.

Responsabilități:
 Analizeaza si prospecteaza piata in vederea îmbunătățirii bazei de date a furnizorilor;
 Analizează, selectează și negociază ofertele de preț primite de la furnizori, acționând permanent în
scopul reducerii costurilor cu aprovizionarea;
 Întocmește împreună cu Managerul de Producție și/sau cu Managerul de Proiect necesarul de
aprovizionat, în concordanță cu comenzile și proiectele aflate în desfășurare;
 Asigură acoperirea necesarului de achiziții al companiei în termenii de timp și calitate necesari pentru
producția și proiectele aflate în desfășurare;
 Înregistrează și urmărește comenzile de producție până la livrarea la termen;
 Întocmește, transmite și urmărește comezile de aprovizionare până la recepție. Verifică facturile
primite de la furnizori pentru conformitate cu comenzile lansate;
 Organizează transporturile de materiale de la furnizori și livrările către clienți. Coordonează activitatea
de import-export;
 Asistă departamentul de proiectare în vederea realizării ofertării;
 Păstrează în permanență legătura cu celelalte departamente ale companiei (financiar, depozit,
producție, tehnic, calitate) în vederea realizării activității în condiții de eficiență;
Ofertă:
 Instruire profesională la locul de muncă pentru postul pentru care ați fost selectat.
 Nivel de salarizare adecvat (salariu fix + bonuri de masă + primă de vacanță, bonusuri de performanță).
 Un loc de muncă stabil, condiții bune de lucru, posibilități de dezvoltare profesională.

Descrierea companiei
Insta Electric este producător de aparaj electric de joasă tensiune, repere injectate de masa plastică, ansambluri
de cabluri, subansamble pentru alte industrii conexe.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la r.vatasoiu@insta-electric.ro
până pe 31 iulie 2018.
B-dul Bucuresti 16A, RO-620144 Focsani, VN, Romania
www.insta-electric.ro

