
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do naszego zespołu poszukujemy 

KIEROWNIKA DZIAŁU ZAKUPÓW 

Obecnie rekrutujemy w miejscowościach: 

TARNÓW 

Rysopis zadań! 

 Będziesz odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie przydzielonymi kategoriami produktów, 
 Do Twoich zadań będą należały negocjacje z partnerami biznesowymi, 
 Obejmiesz nadzór nad rozwojem nowych produktów/grup asortymentowych, 
 W Twojej gestii będzie leżało kształtowanie polityki cenowej, 
 Zadbasz o wdrażanie i monitoring akcji promocyjnych, 
 Będziesz odpowiadał za analizę wskaźników celem maksymalizacji sprzedaży oraz rentowności, 
 Zajmiesz się koordynacją procesu rozliczeń z dostawcami,  
 Zatroszczysz się o tworzenie strategii podległego asortymentu, 
 Ścisła współpraca z działami wewnątrz firmy oraz klientami zewnętrznymi będzie Twoją codziennością. 

 Znaki szczególne poszukiwanego! 

 Jesteś osobą zmotywowaną do pracy i zaangażowaną, 
 Cechuje Cię dokładność i systematyczność, 
 Jesteś urodzonym negocjatorem, 
 Lubisz pracę pod presją czasu, 
 Potrafisz samodzielnie ustalać priorytety, jesteś pełen inicjatywy i samodzielności, 
 Umiejętności analityczne masz we krwi, 
 Doskonale odnajdujesz się w pracy z Pakietem MS Office (Excel), 
 Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne to Twoja wizytówka, 
 Dobrze jeśli jesteś posiadaczem wykształcenia kierunkowego: ekonomicznego, logistycznego lub 

analitycznego/finansowego, 
 Twoim atutem będzie doświadczenie w zakupach/sprzedaży/handlu w branży FMCG. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda dla zatrudnionego ! 

Warto zostać z nami na dłużej, a mamy ku temu naprawdę mocne argumenty!  

 Jesteś osobą zmotywowaną do pracy i zaangażowaną, 
 Cechuje Cię dokładność i systematyczność, 
 Jesteś urodzonym negocjatorem, 
 Lubisz pracę pod presją czasu, 
 Potrafisz samodzielnie ustalać priorytety, jesteś pełen inicjatywy i samodzielności, 
 Umiejętności analityczne masz we krwi, 
 Doskonale odnajdujesz się w pracy z Pakietem MS Office (Excel), 
 Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne to Twoja wizytówka, 
 Dobrze jeśli jesteś posiadaczem wykształcenia kierunkowego: ekonomicznego, logistycznego lub 

analitycznego/finansowego, 
 Twoim atutem będzie doświadczenie w zakupach/sprzedaży/handlu w branży FMCG. 

 Nasze mocne strony ! 

Nie bez powodu mówimy o sobie: „Rodzina Al.Capone”. Zależy nam na tym, aby każdy z pracowników czuł się 

częścią zespołu i miał realny wpływ na kształtowanie Firmy jako miejsca pracy. To właśnie dzięki opiniom naszych 

pracowników możemy zmieniać się na lepsze!  

Zobacz, z czego szczególnie jesteśmy dumni: 
• Aż 96% zatrudnionych utożsamia się z marką Al.Capone 
• Prawie 95% naszych pracowników potwierdza, że ma możliwość rozwoju w sieci Al.Capone 
• 93% zatrudnionych w firmie lubi swoją pracę 
• 91% osób docenia wyjątkową atmosferę panującą w miejscu pracy 
• Aż 91% naszych pracowników poleciłoby pracę swoim znajomym! 
 
Cieszymy się, że to nasi pracownicy są naszą najlepszą wizytówką! 

Ktokolwiek widział, idealnego kandydata…. 

..proszony jest o pilne wysłanie swojego CV na adres: rekrutacja@alejacapone.pl , z dopiskiem Kierownik działu 

zakupów. Pospiesz się!  
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