
 
 

 

Máte manažerské zkušenosti z oblasti nákupu, skladování nebo správy majetku? Možná 

hledáme právě Vás! 

 

VEDOUCÍ OBLASTI NÁKUP A SPRÁVA MAJETKU 
 

• Dokážete se rychle rozhodovat a samostatně nacházet řešení? 

• Dokážete od ostatních dostat úplně vykonanou práci? 

• Jsou za Vámi vidět pracovní výsledky, které si můžeme ověřit? 

 

CO BUDE NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE?  

 

• zodpovědnost za tým 9 podřízených (skladníci, referenti nákupu, vedoucí střediska skladu)  

• reporting ředitelům divizí, vedení firmy a do skupiny VINCI 

• vyjednávání s novými i současnými dodavateli po celém světě s cílem dosažení optimálních 

dodacích podmínek a cen včetně pořádání transparentních výběrových řízení, hodnocení 

dodavatelů a vyjednávání rámcových smluv 

• zodpovědnost za interní komunikaci a zpracování informací o interní potřebě materiálu, stavu 

skladů a poptávání potřebného materiálu 

• podílení se na tvorbě a realizaci investičního plánu 
• zodpovědnost za správu nemovitého majetku firmy včetně energetických auditů a zajišťování oprav 

majetku 

CO BUDE VÝSLEDKEM VAŠÍ PRÁCE? 

 

• včas, ve správném množství a kvalitě a na správné místo dodaný materiál, služby a zboží pro 

všechny útvary firmy dle jejich požadavků 

• efektivně a bezpečně uskladněný materiál 

• majetek firmy včetně nemovitostí v provozuschopném stavu včetně provedených revizí, auditů 

a inventarizací 

 

CO BY MĚL NÁŠ VEDOUCÍ SPLŇOVAT? 

  

• mít alespoň SŠ vzdělání s maturitou a zkušenosti s vedením lidí na obdobné pozici 

• být schopen vyjednávat a být schopen získat lidi pro myšlenku a následně ji zavést do praxe 

• umět pracovat v MS Excel – pokročilá znalost 

• znát procesy a legislativu v oblasti nákupu, skladového hospodářství a správy majetku 

• AJ (případně NJ) na velmi dobré úrovni (B2) slovem i písmem  

 
Pokud se k nám přidáte, čeká Vás velmi dobrý kolektiv v dynamické firmě se stabilním a velkým 

zázemím a s působností v rámci EU, zajímavé ohodnocení a řada výzev. Očekáváme zefektivnění a 

zkvalitnění procesů a spolupráce s ostatními útvary. Čeká Vás tvrdá práce a počítejte s tím, že budete 

muset ukázat, co ve Vás je. Máte možnost dalšího vzdělávání a osobního i profesního růstu. 

 

MZDA:  50-70 tisíc Kč/měsíc dle kvalifikace a praxe s odměnami v závislosti na výsledcích.  

Rozmanité benefity včetně pružné pracovní doby. 

 

PRACOVIŠTĚ: Na Střílně 1929/8, Plzeň – Bolevec   NÁSTUP:    Ihned nebo po domluvě 

Vaše nabídky zasílejte společně se strukturovaným životopisem e-mailem na adresu: 

personalni@gaenergo.cz 
 


