
                      

 

     Koordinátor nákupního oddělení                                 

             pro BU ELE a Harness 
 

 

Požadavky:    

 Ukončené SŠ vzdělání s maturitou/VŠ vzdělání (technické nebo elektro 
zaměření velkou výhodou) 

 Aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem (den. komunikace) 

 PC na uživatelské úrovni (balíček MS Office) 

 Velmi dobré vyjednávací a komunikační schopnosti 

 Samostatnost, odpovědnost, pečlivost 

 Předchozí praxe v nákupním/logistickém oddělení (případně ve výrobě) 
 

Výhodou: 

 Znalost elektro materiálů 

 Znalost systému SAP 

 

Náplň práce: 

 Nákup Raw materiálů na základě požadavků BU Elevators a Harness. 

 Vyjednávání s dodavateli dle centrální nákupní strategie (DD report). 

 Udržování pravidelného kontaktu s příslušnými dodavateli a výběr nových potenciálních 
dodavatelů. 

 Zabezpečení uzavírání smluv a objednávání materiálu ve spolupráci s ostatními 

odděleními. 

 Optimalizace nákupních nákladů společnosti, minimalizace jednotkové ceny, rozšíření 
platebních podmínek a zajištění zlepšení obchodních podmínek pro společnost. 

 Vytváření a vkládání nákupních objednávek do SAPu, aktualizace objednávek. 

 Provádění pravidelných aktualizací nákladů pro cenové nabídky společnosti. 

 Kontrola faktur a spolupráce s účetním oddělením v období měsíční uzávěrky. 

 Vytváření podkladů pro Intrastat report. 

 Úzká spolupráce s logistickým, R&D, obchodním a finančním oddělením. 

 Pravidelný měsíční reporting. 

 Zakládání nových subjektů (dodavatelů) do systému SAP 

 Úzká spolupráce se zákaznickým servisem. 

 Archivace dodavatelských smluv. 

 

Nabízíme: 

 velmi dobré mzdové ohodnocení 

 bonus „13“ plat při splnění stanovených kritérií 

 částečně flexibilní pracovní doba 

 možnost občasné práce z domova 

 příspěvek na stravování 75 Kč/odpracovaná směna 

 příspěvek na volnočasové aktivity 1500 Kč/kalendářní rok 



 odměna za pracovní výročí 

 25 dní dovolené za kalendářní rok 

 3 dny zdravotního volna za kalendářní rok 

 firemní jazykové vzdělávání (v pracovní době na pracovišti, plně hrazené 
zaměstnavatelem) 

 firemní společenské a sportovní akce v průběhu roku 

 možnost nákupu firemních akcií za zvýhodněných podmínek 

 přátelské prostředí stabilní mezinárodní společnosti  
 

 

Nástup: 

Nástup možný ihned nebo dle vzájemné dohody. 

V případě zájmu, pošlete své CV a průvodní dopis na níže uvedenou emailovou adresu.  

 

 

Kontakt: 

Draka Kabely, s.r.o. 

HR oddělení 

Mgr. Monika Gabrhelíková, HR manager 

E-mail:monika.gabrhelikova@prysmiangroup.com 

 

 


