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STANOWISKO:     SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW TECHNICZNYCH 
DZIAŁ/SEKCJA:  DZIAŁ ZAKUPÓW  
 
Miejsce pracy:    Płock, Polska 
 
KTI POLAND S.A. jest międzynarodową firmą EPC o ugruntowanej pozycji na rynku oferującą usługi z zakresu 
projektowania, realizacji dostaw i budowy instalacji w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym, 
chemicznym i energetycznym. 
 
Do swojego biura operacyjnego w Płocku poszukujemy Specjalista ds. Zakupów Technicznych z bardzo dobrą 
znajomością języka angielskiego. 
 
OPIS STANOWISKA:  
 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. Zakupów Technicznych w szczególności należeć 
będzie:  

- Prowadzenie procesów zakupowych, 

- Wybór i zatwierdzanie nowych dostawców, 

- Uaktualnianie listy dostawców, 

- Ocena dostawców od strony wykonawstwa, 

- Analiza finansowa otrzymywanych ofert, 

- Negocjacje z dostawcami, 

- Tworzenie i negocjowanie umów/kontraktów, 

- Wprowadzanie umów/zamówień/faktur do systemu JD Edwards,  

- Współpraca z Działem Ofertowania oraz innymi działami,  

- Utrzymywanie stałych kontaktów z klientami, 

- Poszukiwanie potencjalnych dostawców spełniających wymagania firmy, 

- Tworzenie i aktualizacja procedur zakupowych. 

WYMAGANIA: 
 

- Ukończone studia lub w trakcie studiów na kierunku inżynieryjnym, 

- Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, 

- Ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, 

- Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów firmy. 

OFERUJEMY: 
 

- Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę), 

- Udział w ciekawych wielobranżowych projektach realizowanych dla przemysłu Oil&Gas, 

- Atrakcyjny pakiet Benefitów (pakiet medyczny, dentystyczny i rehabilitacyjny LUX MED oraz ubezpieczenie 

NNW opłacane przez Pracodawcę, ubezpieczenie grupowe na życie, dopłaty do wypoczynku dla 

pracowników oraz dzieci i młodzieży, upominki świąteczne dla dzieci), 

- Współpraca z wysokiej klasy specjalistami. 
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Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą na adres mailowy: hr@ktip.pl . 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu 

wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez KTI Poland SA z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000)”.  

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa aplikacji również podczas przyszłych rekrutacji 

prowadzonych przez KTI Poland SA, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez KTI Poland SA  z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 danych osobowych zawartych w 

moich dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”. 
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