TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
je česká společnost založená v roce 1993. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí humánní a
veterinární laboratorní diagnostiky. TestLine patří k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům
diagnostických souprav v ČR.
V současné době hledáme uchazečku/uchazeče na pozici:

Specialista nákupu
Popis pracovní pozice:
• Hledání a výběr dodavatelů
• Vyjednávání o cenách a obchodních podmínkách
• Spolupráce při hodnocení dodavatelů
• Management rizik – správa kritických surovin a dodavatelů a hledání alternativ
• Udržování kontaktu a komunikace s dodavateli na partnerské úrovni
• Úzká spolupráce s interními odděleními a podpora operativního nákupu (např. výpadky a
zpoždění dodávek)
• Spolupráce při řešení dodavatelských reklamací
Požadujeme
• SŠ/VŠ vzdělání (chemického směru výhodou)
• Praxi na oddělení nákupu
• Znalost anglického jazyka na dobré komunikační úrovni
• Velmi dobré komunikační a vyjednávací dovednosti
• Samostatnost, analytické a organizační schopnosti
• Velmi dobrá znalost MS Office
Nabízíme
• Příjemné pracovní prostředí
• Motivující mzdové ohodnocení
• Dovolená navíc až dva týdny
• Příspěvek na stravování a další benefity vč. jazykových kurzů
• Zázemí stabilní české společnosti s dlouholetou tradicí
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Vhodné kandidáty budeme kontaktovat a pozveme na osobní pohovor.
V případě, že Vás nebudeme kontaktovat v době do tří týdnů od zaslání životopisu, byla v prvním kole
výběrového řízení dána přednost jiným uchazečům. Děkujeme za pochopení.
Vaše osobní údaje uvedené v životopise budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení a po
ukončení výběrového řízení Vaše osobní údaje smažeme. Budete-li chtít, abychom si Váš životopis
ponechali pro účely konání dalších výběrových řízení, zašlete nám spolu s životopisem souhlas se
zpracováním osobních údajů, který je přiložený k této nabídce pracovní pozice.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, profesní životopis na kontaktní adresu, příp. se obraťte
na kontaktní osobu:
TestLine Clinical Diagnostics, s. r. o.
Beránková Věra, personální odd.
E-mail: berankova@testlinecd.com
Tel.: + 420 549 121 222

