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„Opieka, zaufanie, profesjonalizm













www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. poszukuje aktualnie kandydatów do pracy na stanowisku:
Pracownik do Magazynu Ogólnego Szpitala
Nasze wymagania

wykształcenie średnie lub wyższe,
umiejętność organizowania i planowania pracy oraz utrzymanie samodyscypliny w zleconych zadaniach,
umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji,
zdolności analityczne, terminowość, rzetelność,
znajomość MS Office w szczególności MS Excel,
znajomość systemu Symfonia Handel ERP będzie dodatkowym atutem






















Zakres obowiązków

W zakresie zaopatrzenia:

	planowanie procesem zakupowym

analiza warunków handlowych, negocjowanie cen i terminów dostaw
koordynacja i kontrola dostaw, odpowiedzialność za terminowe realizowanie zamówień
badanie rynku z zakresie najkorzystniejszych ofert (prowadzenie postępowań ofertowych)
utrzymywanie kontaktów i doskonalenie relacji z dostawcami
sporządzanie analiz dotyczących ofert i zakupów

W obszarze magazynu:

	przyjmowanie towarów

kontrola ilościowa przyjętych towarów
właściwe składowanie i postępowanie z towarem w magazynie
sporządzanie dokumentacji magazynowej
odpowiedzialność za prowadzenie procesu wydawania asortymentu magazynowego na jednostki organizacyjne Szpitala
	prowadzenie inwentaryzacji rocznej magazynowej zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Szpitala

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą: Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (62-041), e-mail: kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl, tel.: 61 89 84 000, fax: 61 89 84 209.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: iod@szpitalwpuszczykowie.com.pl  , tel: 61 89 84 208, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych


