Triola a.s.
5. května 65
140 21 Praha 4

Nákupčí/Buyer
Profil společnosti:
Triola a.s. je úspěšný český výrobce kvalitního dámského spodního prádla a plavek a zároveň je
distributorem dalších renomovaných značek. Společnost je dynamicky se rozvíjející podnik s více než 100
zaměstnanci. Kromě velkoobchodního prodeje zboží partnerským prodejnám provozujeme i stále se
rozšiřující síť vlastních prodejen a rychle rostoucí e-shop.
Náplň práce:
- Vyřizování objednávek a komunikace s převážně zahraničními dodavateli
- Vyjednávání o cenových a dodacích podmínkách
- Účast při vývoji nových výrobků
- Spolupráce na vývoji nové řady pro mladší generaci
- Vyhledávání materiálů pro novinky
- Zakládání vzorků materiálů
- Práce v informačním ERP systému
- Účast v racionalizačních a inovativních projektech
Požadujeme:
- VŠ/VOŠ vzdělání textilního směru
- Znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
- Uživatelská znalost MS Office
- Samostatnost, odpovědnost, flexibilita
- Proaktivní přístup
- Ochota cestovat
Nabízíme:
- Zázemí inovativního výrobce českého spodního prádla a plavek
- Práce na plný úvazek v menším přátelském kolektivu stabilní firmy
- Pracovní dobá Po - Pá
- Účast na zahraničních veletrzích a návštěvy dodavatelů
- Možnost ovlivnit vzhledové a funkční směřování kolekce Trioly
- Jazykové kurzy AJ, NJ, nebo jiného evropského jazyka
- Mobilní telefon a stravenky
Místo práce: Praha - Vyšehrad
Termín nástupu: Ihned
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám Váš podrobný strukturovaný životopis s
průvodním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte!
Pro odpověď na tuto pozici, prosím, používejte e-mailovou adresu: vorlík@triola.cz
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