Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
poskytující zdravotní péči v 5 nemocnicích regionu
s ročním obratem vyšším než 3,5 miliardy korun a více než 4600 zaměstnanci
hledá vhodného kandidáta/ku na pozici:

KOMODITNÍ SPECIALISTA NÁKUPU SZM
-

pro spotřební zdravotnický materiál pro celou Nemocnici Pardubického kraje (NPK)

Co vás čeká
Budete odpovědný/á za zajištění nákupu a logistiky zdravotnického materiálu, s hlavními úkoly:
- vyjednávání s dodavateli,
- přípravu podkladů pro veřejné zakázky (v hodnotě nad 500.000,- Kč),
- organizování schůzek s dodavateli,
- komunikaci s koncovými uživateli, zdravotnickým a lékařským personálem,
- nastavování logistických procesů,
- pravidelný reporting.
Budete nepravidelně jezdit na pracovní cesty za dodavateli a jednou za 14 dní na pravidelné
porady do Pardubické nemocnice. Přímým nadřízeným je obchodní náměstek centrálního nákupu.
Místo výkonu: jedna z 5 nemocnic NPK (Chrudim, Litomyšl, Pardubice, Svitavy nebo Ústí n.O.).
Nástup možný ihned.
Co očekáváme od kandidáta/tky:
- VŠ vzdělání v oboru biomedicinské inženýrství nebo příbuzné směry ( pozice je vhodná také pro
absolventy), praxe v oboru nákupu výhodou, nebo SŠ/ VŠ vzdělání a 3 roky praxe na obdobné
pozici ve stejné oblasti,
- výhodou je znalost AJ (komunikativní úroveň),
- výborná znalost MS Office, Outlook,
- řidičský průkaz sk. B,
- praxe z IT je velkou výhodou,
- organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti,
- zájem učit se novým věcem
Co Vám nabízíme:
- služební telefon, notebook,
- smluvní mzdu spolu s variabilní složkou,
- možnost vzdělávání a odborného růstu,
- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, zdravotní volno – sick days, penzijní připojištění,
dotované závodní stravování, odměny při pracovním výročí a další).
Kontaktní osoba pro dotazy: Dana Horská, dana.horska@nempk.cz, mob. 725 586 772
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat uvedených v zaslaném životopise dáváte souhlas společnosti Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, IČO 275 20 536 k účelu nabídky volných pracovních pozic, a
to na dobu 1 (jednoho) roku ode dne udělení souhlasu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. S Vašimi osobními materiály bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (General
Data Protection Regulation). Souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat.

