Nákupčí oddělení Advanced Sourcing a modulů (m/f/d)
Oddělení

Nutné cestování

Advanced Sourcing

Ano (30 – 50 %)

Zodpovídá se

Typ pracovního poměru

Senior manažerovi oddělení Advanced Sourcing

Na dobu neurčitou

Obecný popis:
Primární odpovědnost za správu projektů nákupních položek, specializovanou podporu a kooperaci
mezi naším závodem v LiPo a Stříbře a globální nákupní organizací společnosti KION.
Odpovědnost za nákupy zákaznických komponentů (díly CO / C), přibližně 4 000 různých dílů
dodávaných prostřednictvím 300 dodavatelů v hodnotě 16 mil. eur PVO, širokou škálu komponentů pro
vysokozdvižné vozíky vyráběné skupinou KION v regionu EMEA.

Hlavní povinnosti a zodpovědnosti:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Spolupráce s centrálním oddělením nákupů společnosti KION zajišťuje nákup nových součástí pro
nové projekty a moduly (nápravy) průmyslových vozíků, se stanovenými cíli času, kvality a nákladů;
hlášení a sledování dílů pomocí vhodného softwaru KION (EWT) v průběhu celého procesu
produktového vývoje
Příprava schůzek v rámci plnění průběžných cílů jednotlivých nákupních úkolů.
Podpora nákupních projektů v jednotlivých lokalitách
(projekty snižování nákladů pro sériové produkty, KQCO atd.)
Podpora a řízení lokalizačních projektů a souvisejících nákupů (např. KMPO produktových transferů).
Spolupráce s oddělením logistického dodavatelského řetězce
(sledování objednávek, prototypy, zdroje pro východní Evropu) a kvality (vydání PPAP)
Příprava vstupních materiálů pro výběrová řízení (např. technické údaje, předpovědi objemů)
Vytváření analýz trhu a požadavky na cenové nabídky dle technických specifikací
Podpora v rámci nepředvídaných výpadků v dodávkách, spolupráce s dodavateli a organizačními
jednotkami při hledání řešení, aby nedošlo k zastavení linky
Řízení dodavatelských cílů pro náklady, dodávky, kvalitu a inovace v souladu s nákupními indikátory
KPI a strategií pro komodity
Rozvoj vztahů se strategickými dodavateli, včetně správy smluv
Spolupráce mezi dodavatelem a oddělením konstrukce v případě technických otázek a diskusí

Vzdělání a kvalifikace:
▪ SŠ/VŠ v oblasti obchodu, strojírenství nebo v obdobném oboru (preference technického směru)
▪ Min. 5 let zkušeností s nákupem (výrobní spol. - průmyslová zařízení nebo automobily)
▪ Znalosti a zkušenosti v oblasti řízení projektů, komunikace, vyjednávání a organizace
▪ Strategické uvažování, výborné rozhodovací schopnosti a analytické řešení problémů
▪ Znalost výrobních procesů a standardů průmyslové kvality
▪ Schopnost čtení technických výkresů a specifikace
▪ Výborná znalost MS Office (výhoda znalost systémů SAP a MS Projekt)
• Orientace na výsledky, samostatnost
• Týmová spolupráce
•
Ochota cestovat
• Plynulá AJ, druhý jazyk výhodou
• ŘP B
Zodpovědnosti v roli nadřízeného:
▪ ne

