Az 1997-ben alapított Fornetti Kelet-Közép Európa legnagyobb fagyasztott pékáru gyártója. Megalapítása óta folyamatos
fejlesztés és fejlődés jellemzi. A piacon trendet teremtő, folyamatosan megújuló termékei jelenleg Európában összesen 8000
értékesítési ponton – fele részben a franchise és „In-Store-Bakery” – „Pékség a boltban” hálózatában Fornetti márkanév alatt,
illetve fele részben a retail szektorban 14 országban 18 partnerrel együttműködve 4000 sütési ponton jutnak el közvetlen a
fogyasztókhoz.
Elhivatottak vagyunk abban, hogy szigorú élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szabályok mentén, felelősséggel előállított
termékeink által értéket adjunk, és büszkék vagyunk arra, hogy naponta egy millió fogyasztó tartja pékáruinkat érdemesnek újra
vásárlásra.

A töretlen fejlődés biztosításának érdekében a következő munkakörre keresünk 2 fő új munkatársat:

BESZERZÉSI MENEDZSER
A pozíció felelőssége és feladatai:
o Támogatja a Fornetti Csoport beszerzési és beszállítói menedzsment stratégiájának kialakítását, fejlesztését és
megvalósítását
o Optimalizálja az adott kategóriájú direkt vagy indirekt anyag beszerzését folyamatos piaci megfigyeléssel,
elemzéssel, adott kategória beszerzését szakszerűen menedzseli
o Támogatja a beszerzési folyamatok folyamatos fejlesztését, optimalizálását
o Támogatja a terület költségvetésének megtervezését és betartását, valamint a célzott árak meghatározását
o Részt vesz költségcsökkentő projektek tervezésében, előkészítésében, végrehajtásában
o Költség elemzéseket készít, ártárgyalásokat előkészít, lefolytat
A sikeres jelölt:
o Legalább 6-8 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik, lehetőleg élelmiszeripari területen
o Tapasztalata van direkt és indirekt anyagok beszerzésében
o Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik
o Magasszintű rendszerszemlélet, illetve kiemelkedő tárgyalási készség jellemzi
o Multikulturális és többrétű gyártói környezetben hatékony munkavégzésre képes
o Rendelkezik közgazdasági ismeretekkel, illetve gazdasági szemléletmóddal
o Dinamikus, eredményorientált, önálló munkavégzésre kész
Előnnyel pályázik, ha rendelkezik az alábbiakkal:
o Nemzetközi vállalati szervezetben szerzett tapasztalat
o Pékáru gyártásban, pékiparban szerzett ismeretek, tapasztalat
o Német és/vagy Román nyelv ismerete
Amit Cégünk nyújt:
o Stabil nemzetközi vállalati környezet
o Szakmailag kiváló, együttműködő csapat
o Modern informatikai és műszaki háttér
o Versenyképes juttatási csomag
o Hosszú távú munkalehetőség
o Szakmai fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Városföld 92.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével a Jelentkezem gombra
kattintva!

