Nákupčí leteckého materiálu - junior
Zajímá Vás oblast nákupu, logistiky, baví Vás letadla a vše kolem nich?
Máme pro Vás práci v největší české letecké společnosti, která Vás bude bavit, otevře Vám nové
obzory, umožní Vám cestovat a poznat svět. Vhodné i pro absolventy.
Pracovní náplň:
• Nákup leteckého materiálu a s ním spojené operativní i strategické rozhodování
• Objednávání materiálu v souladu s provozními požadavky společnosti
• Zajišťování oprav leteckých dílů
• Koordinace dodávek objednaného materiálu
• Řešení nestandardních provozních situací souvisejících s nákupem leteckého materiálu
• Tvorba poptávek, vyjednávání cen, vyřizování reklamací
• Udržování dobrých pracovních vztahů s interními zákazníky a dodavateli
• Vedení přehledu objednávek v interních systémech
• Administrativní podpora týmu
• Služební cesty do zahraničí
Nabízíme:
• Zázemí největší české letecké společnosti působící na trhu v ČR od r. 1997
• Přátelský kolektiv
• Práci na plný pracovní úvazek na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Zaměstnanecké výhody
• Průběžné odborné vzdělávání
• Nástup ihned nebo po vzájemné domluvě
Požadujeme:
• Ukončené SŠ vzdělání s maturitou (VŠ výhodou) – vhodné pro absolventy
• Zkušenosti z oblasti nákupu výhodou
• Pokročilou znalost AJ
• Znalost práce s PC, MS Office, Outlook
• Řidičský průkaz sk. B
• Trestní bezúhonnost
• Schopnost pružně reagovat a vymýšlet alternativní řešení
• Odolnost vůči stresu
• Flexibilitu, pečlivost, samostatnost, spolehlivost
• Ochotu cestovat

Pokud Vás naše nabídka zaujala a splňujete požadavky výše, zašlete, prosím, svůj životopis v českém
jazyce, velmi stručný motivační dopis na smartwings@teamio.eu. Do předmětu napište jméno pozice,
na kterou se hlásíte. V případě dotazů ohledně pracovní pozice kontaktujte hr@smartwings.com.
Odesláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů. Tyto údaje poskytujete společnosti
Smartwings, a.s. výhradně za účelem inzerovaného výběrového řízení, po dobu konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok.
Kdykoli budete moci požádat společnost Smartwings, a.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů.

