Fabryka Armatur JAFAR S.A.
Lider w zakresie produkcji oraz sprzedaży armatury wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z
dynamicznym rozwojem ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik Działu Zakupów
Miejsce pracy: Przysieki koło Jasła
Region: podkarpackie

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
Wykształcenie minimum średnie - preferowane wyższe (kierunki techniczne, logistyka,
handel międzynarodowy)
Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na realizację zadań zawodowych
Znajomość programów klasy ERP
Dobra znajomość pakietu MS Office w tym zwłaszcza MS Excel i Outlook
Znajomość rynku i branży komponentów oraz materiałów
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu procesów zakupowych
Znajomość zasad handlu międzynarodowego i doświadczenie w operacjach importowych
będzie dodatkowym atutem
Ogólna wiedza w temacie przepisów prawa regulujących kwestie umów zakupu oraz
doświadczenie w negocjacyjnych zakupowych
Umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji
Umiejętność samoorganizacji i pracy pod presją czasu
Umiejętność pracy w zespole i otwartość na rozwiązania usprawniające organizację pracy.
Dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie
Prawo jazdy przynajmniej kategorii „B”

Oferujemy:
•

Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku

•

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań

•
•

Stałe wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
jafar@jafar.com.pl lub Fabryka Armatur JAFAR S.A. 38-207 Przysieki 87

Administratorem Danych Osobowych jest Fabryka Armatur „JAFAR” S. A. z siedzibą w Kadyiego 12, 38-200 Jasło (kontakt: telefon 13
44 290 41, adres e-mail: jafar@jafar.com.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 13 44 290 41; adres e-mail: iodo@jafar.com.pl.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016
r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia
przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych
rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Fabryka Armatur „JAFAR” S. A. z
siedzibą w Kadyiego 12, 38-200 Jasło na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby
przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Fabryka Armatur „JAFAR” S. A. z
siedzibą w Kadyiego 12, 38-200 Jasło na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

