SAINT GOBAIN ZATRUDNIA STAŻYSTA W DZIALE ZAKUPÓW NA STAŻ NIE OKREŚLONO.
Data : 01/02/2016
Numer Referencyjny : 528130-12445441
Rodzaj umowy : Staż
Lokalizacja : Jaroszowiec 32-312, PL
Czas trwania zamówienia : Nie określono
Poziom wykształcenia : Dyplom magistra
Doświadczenie zawodowe :
Opis Firmy :
GRUPA SAINT-GOBAIN, światowy lider na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Saint-Gobain to firma
nastawiona na ludzi, otwarta i stabilna, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz
organizacji na całym świecie.
Saint-Gobain Glass Polska to wiodący producent szkła płaskiego w Polsce i jedna z najnowocześniejszych
hut szkła float na świecie. Firma jest również producentem szkła ornamentowego i zbrojonego.Szkło
produkowane przez Saint-Gobain Glass Polska, jest wykorzystywane w budownictwie, jako szkło okienne,
dekoracyjne i fasadowe, w przemyśle meblarskim, AGD oraz do produkcji szyb dla przemysłu
samochodowego.
Opis Pracy :
Czym będziesz się zajmował/a na tym stanowisku?
Zapewnienie wsparcia dla realizacji bieżących zadań Działu Zakupów, w tym:
∙ Pozyskiwanie ofert zakupowych
∙ Wysyłanie zapytań ofertowych
∙ Przygotowywanie zamówień w systemie SAP
∙ Analizy zakupowe
∙ Analizy stanu zapasów
∙ Codzienny kontakt z dostawcami
∙ Prace administracyjno - biurowe
∙ Płatny staż na okres minimum 6 miesięcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy
rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania.
Pozadany profil :
Kogo szukamy?
Osoby, która posiada:
∙ Wykształcenie wyższe (studenci 5 roku lub absolwenci kierunków: logistyka, handel zagraniczny,
zarządzanie, ekonomia, administracja)
∙ Dobrą znajomość języka angielskiego, pozwalającą na swobodną komunikację
∙ Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office
∙ Bardzo dobrą organizację czasu pracy
∙ Umiejętność analitycznego myślenia
Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i systematycznej w działaniu.

Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6525/12445441

