
Specjalista ds. zakupów / Manager Produktu 
Miejsce pracy: Poznań 

Opis stanowiska: 

• bieżąca współpraca z dostawcami (zamówienia towarów, reklamacje) i utrzymywanie korzystnych relacji 
biznesowych 

• współpraca przy opracowywaniu strategii sprzedaży, poszukiwanie nowych dostawców oraz udział w 
negocjacjach 

• zarządzanie zagadnieniami związanymi z marketingiem i sprzedażą przy współpracy z odpowiednimi 
działami 

• identyfikacja oraz analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie wiedzy produktowej 

• sporadyczne przygotowywanie i prowadzenie szkoleń produktowych dla pracowników i partnerów 
biznesowych firmy 

• przygotowywanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych, w tym także tłumaczenia językowe 
wybranych materiałów od zagranicznych dostawców 

Wymagania: 

• doświadczenie na podobnym stanowisku 

• umiejętność efektywnego prowadzenia negocjacji zakupowych 

• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość języka włoskiego lub hiszpańskiego 
będzie dodatkowym atutem) 

• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, umiejętność nawiązywania kontaktów i efektywnego 
przekazywania wiedzy 

• dobra znajomość programu Excel 

• wykształcenie wyższe (wykształcenie o profilu technicznym będzie dodatkowym atutem) 

• gotowość do sporadycznych podróży służbowych i prawo jazdy kat. B (mile wdziane) 

Oferujemy: 

• udział w tworzeniu i realizacji różnorodnych projektów z zakresu procesów zakupowych 

• możliwość rozwoju i podnoszenia umiejętności zawodowych 

• pracę w firmie o silnej pozycji na rynku 

• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i atrakcyjne warunki premiowania 

• dofinansowanie kart sportowych i opieki zdrowotnej 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: agata.strzelecka@grupamo.pl 

 

Administratorem danych jest Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. z siedzibą w Poznań 60-111, 
Głogowska 248. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan 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. 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Grupa Mo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 248, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z poź. zm.)". 
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