
Hledáme právě Vás!     
    

KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o., nástrojárna a lisovna v Brně specializovaná na výrobu forem a 

plastových výrobků pro automobilový průmysl, rozšiřuje tým a hledá posilu na pozici Nákupčí    

Požadavky  
* SŠ / SOU  

* Všeobecné technické vzdělání, obchodní dovednosti a znalost metod jednání s dodavateli - 

výhodou  

* znalost jednoho světlového jazyka (AJ, N) – AJ velkou výhodou   

* 2 roky praxe v oboru (obchodní činnost, nákup, logistika, obchodník v plast. oboru)  

* ŘP sk. B (praxe v řízení vozidla min. 1 rok) - výhodou  

*Komunikativní, zodpovědný, precizní (cit pro detail), flexibilní  

Odpovědnost  
* za včasné zajištění nutných komponentů s ohledem na minimalizaci nákladů nutných pro nákup a 

v souladu s relevantními právními požadavky  

* za adekvátní jednání s dodavateli za účelem snížení cen  

* za provádění opatření u dodavatele pro zajištění kvality dodávaných dílců   

* za kompletnost podkladů, které má dodavatel předat při doručení zboží, v souladu s relevantními 

právními požadavky   

* za vyhodnocování dodavatelů a jejich rozvoj  

* za tvorbu nápravných řešení při neplnění povinností dodavatele  

Pracovní náplň  
* trvale vyhledávat vhodné dodavatele pro dodávky  

* shromažďovat poptávky za účelem vyhodnocení poptávkového tendru   

* provádět sledování plnění časových milníků pro jednotlivé dodávky  

* připravuje reklamace neshodných dodávek zboží  

* provádět evidenci nákladů a zavádět je do systému    

* sleduje chování dodavatelů ve vztahu i ke konkurenci  

* spolupracovat s oddělením kvality na vyhodnocení kvality dodávky  

* spolupracovat s Projektovým manažerem na vyhodnocování kvality dodávky v souladu s 

relevantními právními požadavky  

* včas předávat dokumenty pro daňové a účetní uzávěrky  

Pravomoc  
*připravovat a dále prezentovat řed. společnosti cenové nabídky    

*jednat s dodavateli jménem firmy a v rozsahu aktuálního pověření  

*vytvářet podmínky spolupráce ve jménu společnosti, pro zajištění lepších nákupních podmínek 

*informovat dodavatele o změnách v objednávce / objednávkách   

Nabízíme  
*HPP  

*zajímavé finanční ohodnocení dle zkušeností  

*stravenky, příspěvek na penzijní připojištění  

*možnost vzdělávání na podporu Vašeho profesního růstu a rozvoje odborných znalostí  



*zázemí stabilní české společnosti  

*příjemný kolektiv 

*vánoční bonus dle hospodářského výsledku společnosti 
*dodatková dovolená a mnoho dalších 

 

 

 

Zaujala Vás tato nabídka?  

Pak neváhejte a zašlete nám Váš aktuální životopis pomocí odpovědního tlačítka.  

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 3 týdnů od odeslání Vaší žádosti, byla v 1.kole výběrového řízení 

dána přednost jiným kandidátům.  

  


