
   

Światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni. Polska Spółka z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
dedykująca swoje produkty dla przemysłu, medycyny, zastosowań militarnych oraz najbardziej 
renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, laureat konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju oraz „Najbardziej dynamiczna spółka 
– przyszłość polskiej gospodarki”, w związku z realizacją strategii dalszego rozwoju poszukuje osoby na 
stanowisko: 

Młodszego Specjalisty ds. Zakupów 
 

Ref: 03/ZL/2019 
miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki 

 
Kluczowe zadania: 
  

• zbieranie zapotrzebowani wewnętrznych 

• analizowanie zapotrzebowania na materiały i usługi 

• poszukiwanie oraz kwalifikacja nowych dostawców głównie na rynkach międzynarodowych 

• współodpowiedzialność za dobór gamy surowców i materiałów 

• zapewnienie terminowych dostaw komponentów zapewniających utrzymanie procesów produkcyjnych 

• udział w przeprowadzaniu projektów zakupowych 

• aktualizowanie danych w systemie ERP (CDN) 

• realizację zakupów w zgodzie z polityką i procedurami jakości 

• budowanie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

• tworzenie raportów okresowych  

 
Oczekujemy:  
 

• wykształcenia wyższego technicznego lub ekonomicznego (mile widziane kierunkowe zakupowe)  

• minimum rocznego doświadczenia w realizacji polityki zakupowej w firmie produkcyjnej  

• znajomości j. angielskiego na poziomie min. B2 

• współdziałania z innymi osobami w firmie na rzecz realizacji strategii firmy 

• pragmatyzmu i sprawności w wyborze rozwiązań optymalnych czasowo, finansowo i organizacyjnie 

• bardzo dobrej znajomości MS Office (Word, Excel, Power Point) 

• wysoko rozwiniętych zdolności negocjacyjnych 

Oferujemy:  

• możliwość pracy w innowacyjnej firmie o kulturze organizacyjnej promującej rodzinne wartości i 
wysoką jakość 

• stabilność zatrudnienia w polskiej spółce o wysokiej dynamice rozwoju 

• możliwość wpływania na kształt procesów zakupowych 

• umowę o pracę 

• profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką Mentora 

• pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje 
języka angielskiego w firmie, ZFŚS, żłobek i przedszkole na terenie firmy) 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z wymaganą klauzulą: 
 

Zgoda na przetwarzanie w jednym procesie rekrutacyjnym: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000113394, NIP: 5270207340, 

REGON: 010265179, moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV, list 

motywacyjny) lub przekazanych podczas rozmowy bądź rozmów rekrutacyjnych – w celu 

przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz oceny moich kwalifikacji, zdolności i 

umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikuję.” 

na adres: rekrutacja@vigo.com.p w tytule proszę napisać „Zakupy” 

mailto:rekrutacja@vigo.com.pl

