
ORLEN Administracja to nowocześnie zarządzana spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN, która wypracowała i oferuje nowatorską na polskim rynku 

usługę Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami. Skuteczność proponowanych przez ORLEN Administrację rozwiązań gwarantuje 

umiejętne połączenie pracy ludzi, nowoczesnych procesów zarządzania oraz zaawansowanych technologii. Wyróżnikiem oferty Spółki jest 

kompleksowość usług oraz elastyczność w podejściu do oczekiwań Klientów. „Zapewniając kompleksowe usługi administracyjne, napędzamy 

przyszłość”. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko 

Specjalista ds. zakupów 

 
Numer ref.: 2/2016 
Miejsce pracy: Płock 

Ważne do: 15-04-2016 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała między innymi za:  

• kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

• znajomość procesów zakupowych 

• umiejętności negocjacyjne 

• przedsiębiorczość i kreatywność w działaniu 

• odporność na stres, zrównoważenie emocjonalne 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

• dyspozycyjność  

• prawo jazdy kat. B 

Od kandydatów oczekujemy: 

• prowadzenie procesów zakupowych, 

• przeprowadzanie analizy rynku,   

• przygotowywanie zapytań ofertowych, 

• opracowywanie strategii wyboru Dostawcy, 

• prowadzenie negocjacji handlowych z Dostawcami, 

• przygotowanie rekomendacji z uzasadnieniem wyboru Dostawcy, 

• przygotowanie zamówienia i/lub opracowywanie draftów umów handlowych, 

• archiwizacja dokumentacji z procesów zakupowych,     

• przeprowadzanie analizy rynku w zakresie potencjalnych Dostawców 

• prowadzenie procesu weryfikacji umów ramowych 

• współpraca z klientem wewnętrznym 

Dodatkowe informacje: 

znajomość Platformy Zakupowej Connect i środowiska SAP moduł MM – będzie dodatkowym atutem 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: magdalena.michalak@orlen.pl  

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.  
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN Administracja 
Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane 
wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Administracja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
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