Kopřivnice

Projektový nákupčí (m/ž)

Ve skupině Brose vyvíjí a vyrábí
téměř 25.000 zaměstnanců ve 24
zemích mechatronické komponenty

Pojďte pracovat do stabilní německé společnosti s rodinnou tradicí. Vyrábíme komponenty
do automobilů prémiových značek - el. motory, sedadlové systémy nebo zámky.
Celosvětově je nás téměř 26 000 ve 23 zemích a každé druhé vozidlo na celém světě je
vybaveno minimálně jedním našim produktem.

a systémy dveří a sedadel a
elektromotory pro motorová vozidla.

Vaše úkoly
- zodpovědnost za nákladovou stránku kusovníku přidělených projektů jak ve vývojové, tak
v sériové fázi
- řízení a organizace spolupráce a úkolů mezi projektovým týmem a týmem komoditních
nákupčích
- tvorba a rozvoj nákupních konceptů pro nové projekty včetně naceňování ve fázi akvizice
- organizování včasného zapojení dodavatelů (early involvement) do našeho vývoje
- objednávání prototypových dílů a dílů pro uvolnění do sériové výroby
- realizace změnových řízení a koordinování realizace úsporných opatření ve spolupráci s
projektovým týmem
- vyhledávání příležitostí ke snižování nákladů na straně dodavatelského řetězce pomocí
pokročilých analýz
- plánování nákladů na nástroje a nakupované díly v závislosti na vývoji objemů ve
spolupráci s prodejem
- provádění poptávek a vyhodnocování nabídek dle potřeb projektového týmu
Váš proﬁl
- SŠ/VŠ vzdělání (technického nebo ekonomického směru)
- výborná znalost anglického jazyka (německý jazyk výhodou)
- pokročilá znalost MS Oﬃce 365 (zejména Excel), znalost MS Teams
- zkušenosti z obdobné pozice
- výborné organizační a plánovací schopnosti
- výborná komunikativnost, orientace na cíl
- týmová spolupráce, schopnost prosadit se
- analytické schopnosti
Brose CZ spol. s r.o.

Nabízíme
- práci v moderním pracovním prostředí, profesní růst, možnost zahraničních stáží
- odměnu před dovolenou, před Vánoci a podíl na zisku společnosti
- příspěvek na dopravu
- doprava ﬁremními autobusy do zaměstnání a zpět zdarma /z Rožnova pod Radhoštěm a
Nového Jičína
- podporu odborného a jazykového vzdělání a osobního rozvoje

Průmyslový park 302
742 21 Kopřivnice

- dotované stravování (25 Kč,- polévka, hl.jídlo, salát)
- vlastní lékaře, fyzioterapeuty, psychologa
- jesle, školku, odpolední klub pro děti do 15 let, prázdninové aktivity pro děti zaměstnanců
– letní tábory
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
- odměnu za dlouholetou práci v Brose, odměny při životním jubileu a při odchodu do
důchodu
- ﬂexibilní systém elektronických beneﬁtů
- zvýhodněné tarify telefonování
- programy na podporu zdraví a správného životního stylu (semináře, cvičení, dny zdraví)

Brose CZ spol. s r.o.
Průmyslový park 302
742 21 Kopřivnice

