Polska Grupa Biogazowa to lider polskiego rynku w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni
rolniczych. Wytwarzamy, dystrybuujemy i sprzedajemy zieloną energię elektryczną i ciepło. Przyszłość
firmy wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora biogazu w Polsce i na świecie, dlatego w
perspektywie najbliższych 2 lat planujemy budowę kolejnych 19 nowych biogazowni oraz rozwój
rozproszonej energetyki zarówno w kraju, jak i za granicą. W skład Polskiej Grupy Biogazowej wchodzi
kilkanaście spółek m.in. PGB Inwestycje, PGB Innowacje, PGB Dystrybucja oraz PGB Serwis. Więcej
informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli jesteś osobą operatywną, samodzielną, dobrze zorganizowaną, wiesz jak prowadzić postępowanie
o udzielenie zamówień, lubisz wyszukiwać, analizować, porównywać i wybierać najbardziej korzystne
oferty na rynku, masz na swoim koncie sukcesy w negocjowaniu cen, a tajniki prowadzenia
dokumentacji przetargowej nie mają przez Tobą tajemnic, to nasza oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR ZAMÓWIEŃ I DOSTAW
Miejsce pracy: Warszawa, Gotarda 9
Jakie zadania czekają na Ciebie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w opracowaniu procedury zakupów i dostaw na potrzeby istniejących obiektów oraz
projektów inwestycyjnych tj. budowy nowych biogazowni lub modernizacji istniejących obiektów
Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień towarów i usług
Terminowe i skrupulatne opracowywanie pełnej dokumentacji przetargowej
Przygotowanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja i ocena nadesłanych ofert
Negocjowanie warunków handlowych z dostawcami i wykonawcami
Dbanie o terminowość i jakość dostaw towarów i usług
Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej działu inwestycji w zakresie zamówień i dostaw
Prowadzenie bieżącej analizy rynku dostawców i wykonawców
Zapewnienie terminowej realizacji zadań w celu utrzymania ciągłości procesu inwestycyjnego
Tworzenie i zarządzanie bazami danych związanymi z prowadzonymi postępowaniami i dostawami

Jakie są nasze oczekiwania?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe
Minimum 4- letnie doświadczenie zawodowe w handlu, zamówieniach lub zaopatrzeniu
Doświadczenie w zakresie postępowań o udzielenie zamówień – mile widziane
Praktyczna znajomość procesu przetargowego, zakupowego
Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
Biegła obsługa Internetu w szczególności źródeł pozyskiwania informacji handlowych
Praktyczna znajomość MS Office (Word, Excel)
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Doskonała organizacja pracy
Terminowość i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań
Prawo jazdy Kat. B

Jakie korzyści oferujemy?
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
Niezbędne narzędzia pracy
Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Wspierającą kulturę pracy
Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Możliwość wykupienia karty Multisport
Dofinansowanie w 80% do pakietu prywatnej opieki medycznej
Owocowe poniedziałki

APLIKUJ
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
MCX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).”

