Smo podjetje, ki uspešno nadaljuje slovensko tradicijo razvoja in izdelave vodnih turbin ter hidromehanske
opreme. Pod okriljem svetovno uveljavljene lastne blagovne znamke LITOSTROJ POWER ponujamo celovite
rešitve za hidroenergetsko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in
preoblikovalna oprema ter črpalke, se nahajajo v več kot 60 državah.
K sodelovanju vabimo sodelavca, ki ga veseli:





Želi razvijati tehnična in komerciala znanja,
se zaveda, da pomemben del nabavnega procesa predstavlja tudi urejena dokumentacija,
uživa v iskanju poslovnih priložnosti v mednarodnem okolju in pogajanjih,
ceni kulturo kakovosti in ciljno naravnano kulturo podjetja.

Razpoložljivo delovno mesto:

SAMOSTOJNI NABAVNI KOMERCIALIST (m/ž)
Vaše ključne naloge bodo:








analiziranje nabavnega trga
iskanje in vrednotenje ponudb dobaviteljev
presojanje dobaviteljev
spremljanje ponudb, pisanje nabavnih naročil in pogodb in spremljanje njihovega izvajanja
obvladovanje nabavnih tveganj
sodelovanje v projektnih timih
zagotavljanje poslovne odličnosti pri sodelovanju in razvijanju partnerskih odnosov

Pričakujemo:



Najmanj višješolsko izobrazbo tehnične,
delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu,









znanje angleškega jezika,
sposobnost branja tehnične dokumentacije,
zaželeno je poznavanje asortimana in blagoznanstva strojegradnje,
pripravljenost za občasno delo na terenu v Sloveniji in v tujini,
sposobnost pogajanj v mednarodnem okolju,
spremljanje poteka nabavnih naročil in/ali pogodb,
dobre komunikacijske sposobnosti.

Izbranemu kandidatu nudimo:








Pomoč pri uvajanju na delovno mesto ter stalno podporo po izteku poskusne dobe s strani nadrejenega in
sodelavcev,
konkurenčno plačilo,
dinamično in samostojno delo na mednarodnih projektih,
možnost stalnega poklicnega in osebnega razvoja,
možnost dodatnega usposabljanja in izobraževanja,
možnost toplega obroka v menzi podjetja,
brezplačno parkiranje.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s 6 mesečno poskusno dobo, z možnostjo kasnejše
zaposlitve za nedoločen čas.
Prijavite se čimprej. Vaše prijave z življenjepisom zbiramo na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu s
pripisom Prijava na razpis za prosto delovno mesto: Samostojni nabavni komercialist (m/ž).

Datum objave: 8.10.2021
www.litostrojpower.com
Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske
opreme, d.o.o.. Vaše osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa jih za namen postopka zaposlovanja. Pravico
imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, ter omejitev njihove obdelave in prenos
podatkov. Kadarkoli imate pravico umakniti dano soglasje. V kolikor želite uresničiti svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli
vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte na e-mail naslov: kadri@litostrojpower.eu

