Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w woj. lubuskim, poszukujemy kandydata na stanowisko

STARTEGIC SOURCING MANAGER
/miejsce pracy: woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Find and develop the right suppliers by supporting Business units in Poland and Lithuania
Direct cooperation with clients to support transfer to business units, - establishing local sourcing
Eastern Europe. Find relevant supplier transferring products to Poland and Lithuania
Scouting and searching for new opportunities on materials and supplier capabilities
Find the right suppliers for wooden frames, wooden components, foam, metal parts and other parts
and components
Implement new suppliers in cooperation with local business unit
Support the development of making company a real “one stop shopping” for customers transferring
production to our factories
Support the quotation of new projects for clients with the right prices for components/materials
Negotiate prices and other conditions
Cost out on products
Optimization of the full value chain
Continuous price bench marks
Make sure that we are following our CSR policies, including ISO, FSC

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•

Technical or business orientated background
English speaking and writing
Back ground from the furniture industry
Well established network of supplier network
Technical and commercial experience from furniture industry – preferably the upholstery industry
International background and thinking
Commercial and technical mindset

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: klaudia.dolata@audit.com.pl
tel. 509 251 004
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