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Český výrobce a distributor špičkových produktů v oblasti kompozitních materiálů, sendvičových panelů, průmyslových pryskyřic 

a lepidel, výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 
 

Nákupčí 
     

Náplň práce:  

• zajištění nákupu vymezeného sortimentu materiálu s ohledem na plán výroby,  

• sledování stavu zásob, zodpovědnost za optimální úroveň zásob materiálu,  

• vedení poptávkového řízení, výběr dodavatele podle zadaných hledisek, dojednání podmínek spolupráce, uzavírání 
obchodních smluv, 

• denní komunikace se zahraničními dodavateli, 

• vystavování a evidence objednávek, schvalování faktur, kontrola termínů dodání, 

• zajištění přepravy materiálu a celního odbavení,  

• kontrola dodržování smluvních podmínek při dodávkách, hodnocení dodávek a dodavatelů, 

• prověření a porovnání ceny vstupních materiálů a služeb jednotlivých dodavatelů, 

• řešení případných reklamací a neshod v rámci reklamačních řízení, zpracovávání přehledů a reporting pro vedoucího 
oddělení logistiky. 

 
Požadavky:  

 

• Minimálně střední vzdělání s maturitou, nejlépe technického nebo obchodního směru, 

• Praxe v nákupu ve strojírenském nebo chemickém výrobním závodě vítána, 

• Základní orientace ve výkresové dokumentaci, 

• Znalost anglického jazyka – úroveň minimálně B2,  

• Výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, 

• Systematické a analytické myšlení, 

• Odolnost vůči stresu, samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita, ochota cestovat, 

• Práce na PC - pokročilá znalost MS Office, znalost ERP systému výhodou, 

• Důslednost a schopnost dotahovat věci do konce 

• Schopnost koordinovat a řídit externí dodavatele z hlediska termínů a priorit 

• znalost logistiky, platných zákonů (občanský zákoník, insolvenční zákon aj.) 

• ŘP skupiny B.  
 
Nabízíme:  

         

• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 

• dlouhodobý pracovní vztah, 

• příjemný pracovní kolektiv, 

• motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 

• příspěvek na stravování, 

• zajímavé firemní akce, 

• sick days, 

• možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání. 
 
 
 
V případě, že Vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis v českém a 
anglickém jazyce. Do předmětu mailu prosím uveďte název pozice. 
Kontakt: Mgr. Luděk Krystýn, HR Manager, email: ludek.krystyn@5M.cz, tel: 572 433 716. 
Veškeré Vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu dále šířeny. 


