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         Piaski, dnia 21.05.2021r. 
 

Ogłoszenie o naborze pracownika 
„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13 , 97-400 Bełchatów 

 

Główny Specjalista ds. Zakupów 
 

Opis stanowiska: 
- Rzetelne, sumienne i efektywne wykonywanie zadań, 
- Przestrzeganie obowiązującego czasu pracy,  
- Wdrażanie jednolitych standardów w obszarze zakupów Spółki, 
- Współuczestniczenie w kształtowaniu standardów w obszarze zakupów Spółki, 
- Obsługa merytoryczna systemów informatycznych wspomagających prowadzenie procesów 

zakupowych dla Spółki, 
- Organizowanie i prowadzenie procesu udzielania zamówień, 
- Prowadzenie procesu negocjacji wszystkich istotnych dla realizacji przedmiotu zakupu 

postanowień wynikających ze specyfiki zamówienia w ramach posiadanych kompetencji, 
- Opracowywanie protokołów i innych dokumentów z realizacji prowadzonych postępowań, 
- Opracowywanie wniosków do postępowań wspólnych, 
- Realizacja Planu Zakupów Spółki 
- Prowadzenie ewidencji wniosków zakupowych oraz zamówień/umów, 
- Rzetelna analiza okresowych raportów i zestawień realizowanych zamówień/umów.  

 
Wymagania: 

- Biegła znajomość narzędzi pakietu MS Office, 
- Zdolności handlowe i negocjacyjne, 
- Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, dokładność, 
- Samodzielność w działaniu i wysoka motywacja do pracy, 
- Doświadczenie i umiejętności w pracy na podobnym stanowisku,  
- Odpowiedzialność, zaangażowanie i obowiązkowość, 
- Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu, 
- Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, 
- Dbałość o terminowość działań, 
- Komunikatywność,  
- Dyspozycyjność, 
- Mile widziana znajomość SAP. 

 
Miejsce pracy: 

- Piaski 
 
Oferujemy: 

- zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej, 
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

 
Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

- Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody,  
(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

- List motywacyjny, 
 
Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 27 maj 2021r. 
dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość 
będzie trwale usunięta. 
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- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 
. 


