
Požadovaná profese: Nákupčí 

Pracoviště a kontakty: 

 Firma:   protechnik consulting s. r. o., IČ 25599615, http://www.protechnik.cz 

 Místo výkonu práce: Svitavská 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, okr. Svitavy 

 Kontaktní osoba: Lenka Šafářová, e-mail: jobs@protechnik.cz 

 

Vlastnosti volného místa: 

 Pracovněprávní vztah:  pracovní poměr 

 Směnnost:   jednosměnný provoz (40h týdně), pružná pracovní doba 

 Minimální stupeň vzdělání: SŠ 

 Doba zaměstnání:  dle dohody 

 Mzdové rozpětí:  od 35 000   

 

Náplň práce: 

• Operativní zajištění dodávek výrobních a režijních materiálů pro výrobu 

• Poptávky materiálů, dílů nebo kooperací 

• Komunikace se stávajícími dodavateli 

• Vyhledávání nových dodavatelů v ČR i zahraničí 

• Dohled nad dodržováním dodacích termínů a sjednaných cen 

• Řešení reklamací 

• Zajišťování dopravy objednaných materiálů 

• Práce s ERP systémem 

• Kontrola skladových zásob a zajištění jejich správnosti 

Požadavky na uchazeče: 

• Středoškolské vzdělání 

• Minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici 

• Dobré komunikační a organizační schopnosti 

• Komunikativní znalost německého, příp. anglického jazyka výhodou  

• Zkušenost s ERP systémy 

• Samostatnost, pečlivost, přesnost 

• Časová flexibilita 

• Loajalita 

Nabízíme: 

• Dynamický mzdový systém – aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a 
úspěchů. Jediné místo, kde jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a 
možnost profesního růstu! Úprava mezd dvakrát ročně. 

• Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě 

• Možnost průběžně proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli a 
svátek 100%, za noční směny příplatek 50 Kč/hod 

• Komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji 

• Příspěvky na stravování 

• Parkování uvnitř firemního areálu 

• Hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea,  
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• Příspěvky ke sňatku a narození dítěte 

• Příspěvky na životní pojištění  

• Dárky k Vánocům, pravidelné firemní akce a další benefity     

• Vynikající možnost osobní realizace a dalšího kariérního růstu v rámci společnosti 

• Přátelský kolektiv a vedení 

• Pružnou pracovní dobu 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na životní pojištění 

• Aktivní využití cizích jazyků a jejich zdokonalování 
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis na adresu jobs@protechnik.cz.  
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