Jsme inženýrská společnost, zabývající se vývojem a výrobou specializované chladící techniky šetrné k životnímu prostředí.
Technologie použitá a integrovaná společností MIRAI INTEX s inovativními řešeními otevírá nové horizonty v oblasti chlazení,
směřující k minimalizaci negativního vlivu člověka na životní prostředí, aby byl tento svět lepším místem k bydlení. Věříme, že
lidský kapitál je naším nejcennějším přínosem. Nabízíme našim zaměstnancům jedinečnou příležitost být aktivní součástí
rostoucí společnosti, nabízející možnost získání jedinečných zkušeností ve velmi zajímavém a inovativním oboru.
Pro náš rostoucí závod v Brně v současné době hledáme talentované a motivované kolegy na pozici:

SPECIALISTA NÁKUPU
NÁPLŇ PRÁCE:
•
•
•
•

Budete zpracovávat objednávky, koordinovat spolupráci a poskytovat podporu v technických otázkách mezi dodavateli,
oddělením konstrukce, kontrolovat dodací lhůty, náklady a kvalitu.
Na Vás bude analyzovat dodavatele podle ceny, dodací lhůty i kvality.
Součástí Vaší práce bude také aktivní vyhledávání a rozšiřování seznamu dodavatelů.
Nemine Vás vyřizování reklamací a kontrola podmínek vrácení opravených dílů.

POŽADUJEME:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alespoň 3 roky praxe na oddělení nákupu v oblasti strojírenství.
Schopnost pracovat s výkresovou a výrobní dokumentací.
Znalost základů svařování, obrábění a lakování dílů.
Zkušenosti se spoluprací s dodavateli zabývajícími se průmyslovou výrobou, svařováním, laserovým řezáním, ohýbáním,
obráběním, odlíváním a lakováním kovových výrobků.
Velmi dobrou znalost programů Word, Excel, Outlook, Acrobat Reader.
Zkušenosti s ovládáním ERP systému.
Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni. Další jazyk, zejména němčina a ruština, je výhodou.
Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.

NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
•

Zajímavou práci v mezinárodním prostředí v technologicky jedinečném oboru.
Prostor pro uplatnění vašich zkušeností a maximální možností seberealizace.
Možnost aktivně se podílet na růstu a rozvoji společnosti.
Příjemný a motivovaný kolektiv.
Velmi dobré finanční ohodnocení formou fixní mzdy.
Pouze denní směny, pružnou pracovní dobu od pondělí do pátku.
Kávu a pitný režim na pracovišti zdarma.

Pro účely zaměstnání, dle zákona č.101/2000 Sb., Ochrana osobních údajů a nařízení EU parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

