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Specjalista ds. logistyki
KLIMA - VENTA KOCHEL SP.Z.O.O SP. K. O firmie

Ślężna 86, Wrocław
Wrocław, dolnośląskie

Ważna jeszcze miesiąc
do: 09 cze 2021

Rekrutacja zdalna Umowa o pracę

Pełny etat Specjalista (Mid / Regular)

 

 

 

Twój zakres obowiązków













Składanie zapytań ofertowych

Negocjacje cenowe

Kompletowanie, wery�kowanie i analizowanie ofert

Poszukiwanie rozwiązań i urządzeń do zastosowania na naszych realizacjach

Utrzymywanie pozytywnych relacji z dostawcami, kontrahentami oraz �rmami podwykonawczymi

Pozyskiwanie i wery�kowanie dostawców i podwykonawców

Nasze wymagania









Mile widziane







Posiadasz wykształcenie wyższe, preferowany kierunek inżynieria środowiska

Możesz pochwalić się dobrą znajomością zagadnień z zakresu HVAC

Znasz MS O�ce oraz Autocad

Posiadasz: umiejętności analityczne – porównania, analizy negocjacyjne oraz wysoko rozwinięte umiejętności osobiste, tj. samodzielność, inicjatywa,
odpowiedzialność, zorientowanie na cele

Doświadczenie w ofertowaniu, sporządzaniu przedmiarów i kosztorysów z zakresu instalacji sanitarnych i HVAC

lub w projektowaniu lub nie chcesz już pracować na budowie

Znajomość technologii i materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych

To oferujemy









Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego pod czujnym okiem doświadczonego kierownika

Pracę w stabilnej �rmie o dużym potencjale rozwoju

Możliwość proponowania i wdrażania własnych rozwiązań

System wynagradzania adekwatny do efektów pracy

Bene�ty

prywatna opieka medyczna ubezpieczenie na życie
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KLIMA - VENTA KOCHEL SP.Z.O.O
SP. K.

Jeżeli potra�sz porozumiewać się za pomocą formuł Excela, zazwyczaj generujesz wykres przestawny z listy
zakupów i wynegocjujesz nawet dodatkowy ketchup w McDonaldzie za free, to czekamy właśnie na Ciebie!

Przewiń do pro�lu
�rmy

Szukamy ludzi otwartych, którzy będą rozwijać się razem z nami.

#STAWIAMYNALUDZI;ZMONTUJEMYTWOJKLIMAT#

Rekrutacja może być zdalnie przez platformę zoom
Oferta skierowana jest do osób mieszkających na terenie Wrocławia lub okolic.

owoce


