
Międzynarodowa firma  BITRON POLAND SP. Z O.O.  w związku z rozwojem działalności 

poszukuje kandydatów do Działu Zakupów na stanowisko: 

Młodszy Kupiec / Junior Buyer 

miejsce pracy: Sosnowiec ul. Watta 6 

Zadania: 

 Lokowanie zamówień oraz zarządzanie aktualnym parkiem dostawców materiałów

bezpośrednio-produkcyjnych (m.in.: przetwórstwo tworzyw sztucznych; detale wykrawane z

metalu);

 Prowadzenie negocjacji z Partnerami krajowymi i zagranicznymi;

 Bieżąca komunikacja i współpraca na poziomie międzynarodowym;

 Kształtowanie polityki cenowej dla przydzielonych klas materiałowych;

Kompetencje i umiejętności: 

 Wykształcenie min. średnie i/ lub wyższe;

 Doświadczenie na podobnym stanowisku od 1 do 3 lat (mile widziane doświadczenie w

międzynarodowej firmie);

 Biegła znajomość języka włoskiego i/lub angielskiego;

 Dobra organizacja pracy, wysoka motywacja i zaangażowanie;

 Wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych;

 Dobre umiejętności analityczne;

 Znajomość pakietu MS Office (Excel);

Oferujemy: 

 Gwarancję stabilnego zatrudnienia oraz pracę w międzynarodowym zespole i dużą

samodzielność;

 Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach;

 Ciekawą pracę w dynamicznym międzynarodowym zespole i dużą samodzielność;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem: 

Młodszy Kupiec / Junior Buyer  droga elektroniczną: rekrutacja-unit2@bitron.pl 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BITRON POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sosnowcu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 922)” 

Informujemy, że Administratorem danych jest BITRON POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jamesa Watta 

6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie

danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest

obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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