Fabryka Broni „Łucznik”- Radom sp. z o.o.
Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów
Numer referencyjny 11/2018
Do zadań pracownika będzie należeć:
 opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującą w Fabryce Broni procedurą, w tym
opracowywanie zapytań ofertowych, przygotowywanie umów,
 współpraca z innymi działami w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań,
 udział w pracach komisji przetargowej,
 prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
 sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów w postępowaniach
o udzielenia zamówienia,
 prowadzenie rejestrów i ewidencji.
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego - mile widziane z zakresu prawa, administracji lub podyplomowe z zakresu
zamówień publicznych,
 minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego związanego z praktycznym stosowaniem ustawy
Prawo zamówień publicznych po stronie zamawiającego - warunek konieczny,
 bardzo dobrej organizacji pracy,
 umiejętności redagowania pism,
 samodzielności, odpowiedzialności, zaangażowania,
 umiejętności pracy w zespole,
 biegłej obsługi pakietu MS Office (Excel i Word).
W zamian oferujemy:
 umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 Pracowniczy Program Emerytalny,
 pracę w firmie będącej liderem w swojej branży,
 możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego,
 narzędzia pracy niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 dobrą atmosferę pracy,
 świadczenia socjalne.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i wymaganymi poniżej
zgodami do dnia 07.07.2018 roku na adres:
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Grobickiego 23
lub na adres mailowy: rekrutacja@fabrykabroni.pl
(w tytule należy podać nazwę stanowiska i numer referencyjny)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o:
1)
wypełnienie Zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy w Fabryce Broni ,,Łucznik”-Radom sp. z o.o.
stanowiącej Załącznik nr 1,
2) zamieszczenie na CV oświadczenia:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji prowadzonego przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Grobickiego 23 zgodnie
z Ustawą z dn.10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)’’.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno na CV jak
i w załączniku nr 1 spowoduje, że nie będziemy mogli się z Panem/Panią kontaktować.

