
Manažer nákupu
Jak bude vypadat tvůj pracovní den?

• Čeká na tebe tvorba nákupní strategie a optimalizování stávající.
• Provádění auditů a jednání o cenách, dodacích podmínkách a termínech. 
• Navazování dobrých obchodních vztahů se současnými i novými dodavateli.
• Řešení reklamací s obchodními partnery, když se něco nepovede.
• Pravidelně budeš spolupracovat s výrobou a obchodem a hledat cesty, jak oběma pomo-

ci dosahovat nejlepších výsledků.
• Budeš hledat úspory a současně nakupovat to nejlepší pro výrobu i provoz.

Co nabízíme?

• Flexibilní pracovní režim a dobu – podle určených pravidel si můžeš nastavit vlastní za-
čátek pracovní doby.

• Zázemí rodinné firmy – k majitelům je blízko a dveře mají stále otevřené.
• Smysluplnou práci a volnou ruku v nápadech ve stabilní české firmě. Jsme tu přes 30 

let a máme v plánu na trhu ještě pobýt. 
• 13. a 14. plat navíc - další finance se vždycky hodí. Počítáme s odměnou na dovolenou 
      i Vánoce. Po určité době dosahuje výše měsíční mzdy.
• Osobní rozvoj – neustrneš na jednom místě. Pokud pro tvou práci budeš potřebovat 

školení, dostaneš ho. 
• Dostatek odpočinku – výkon je důležitý, ale s rozumem, nejsme korporát. Na odpočinek 

budeš mít kromě volných víkendů i 5 týdnů placené dovolené.
• Firemní akce – umíme odpočívat aktivně. Na zahradě vedle firmy, na výjezdních firem-

ních akcích, na horách. S námi se nudit rozhodně nebudeš…
• Zaměstnanecké benefity – multisport kartu nečekej, ale z nabídky našich zaměstnanec-

kých výhod si vybere každý.

Tak co, přidáš se do našeho týmu?   

Dej nám o sobě vědět a pošli nám něco o sobě na e-mail: jana.repikova@abel.cz, ideálně 
do 14. 2. 2022.  K životopisu přidej i své úspěchy a proč bychom měli chtít právě tebe. 
Ozveme se s pozváním k osobnímu pohovoru. A pokud nastane ta správná vzájemná kon-
stelace, rádi přivítáme dalšího skvělého člověka do našeho kolektivu.

Je toho mnohem víc, nicméně  asi tě také zajímají peníze, ale ty budeme řešit až na osobní 
schůzce. Také ti ukážeme super kanceláře a představíme celý náš tým.

ABEL je český výrobce tonerů do tiskáren a spolehlivý partner firem všech
velikostí v nekonečné péči o kancelářský tisk. Do našeho týmu hledáme šikovného 

kolegu/yni na pozici: 

Co očekáváme?

• Mezi lidmi jsi jako ryba ve vodě a komunikace s nimi je pro tebe radost.
• Baví tě vyjednávání a tvůj obchodní duch ti vždy dobře poradí.
• Chceš naplno využít svou angličtinu. Slovem i písmem.
• Jsi flexibilní a máš rád cestování. Občas i služebky mimo ČR.
• Zajímáš se o obor. Znalost nákupních procesů ti není cizí.
• Už jsi někdy pracoval na vedoucí nebo manažerské pozici.
• Rád motivuješ a vedeš lidi k lepším výsledkům. Jsi týmový hráč.
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