
Wymagania

Wyksztalcenie średnie 
Bardzo dobra znajomość MS Office ( w szczególności excel)
Zaangażowanie w pracę zespołową, proponowanie ulepszeń, koncentracja na wysokiej jakości pracy, chęć 
doskonalenia się

Mile widziane

Wykształcenie wyższe - ekonomiczny, prawo lub administracja, logistyka, techniczne
Doświadczenia w obszarze zakupów/ zamówien (np. w ramach praktyki studenckiej) 
Znajomość systemów ERP-zakupy/ zamówienia, SAP Classic
Znajomość Prawa zamówień publicznych w stopniu podstawowym

Zakres obowiązków

Pozyskiwanie danych oraz opracowywanie analiz związanych z zakresem merytorycznym Wydziału Realizacji 
Zakupów.
Weryfikacja wpływającej korespondencji, przygotowywanie i kompletowanie materiałów, dokumentów oraz 
sporządzanie zestawień informacji i danych.
Udział w prowadzeniu i archiwizacja dokumentacji związanej z działaniami realizowanymi w Wydziale Realizacji 
Zakupów.
Rozwiązywanie problemów poprzez analizę oraz zastosowanie standardowych procedur.
Wprowadzanie i modyfikowanie danych w systemach informatycznych.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania standardowych danych i informacji.
Bieżące wsparcie pozostałych pracowników Wydziału Realizacji Zakupów

Oferujemy

Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku
Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem
Nowoczesne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
Szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy
Pakiet socjalny

Data ważności

2021-12-09

Adres url do formularza aplikacyjnego

https://hr.tauron.pl/candidate/CandidateApplication.aspx?id=6285

Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce kontrolująca pełen łańcuch wartości, począwszy od 
wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych. Obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju na 
terenie pięciu województw. Grupa TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz największy sprzedawca i 
dystrybutor energii elektrycznej.
W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, 
TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia, Kopalnia Wapienia „Czatkowice” oraz TAURON Ciepło. TAURON Polska Energia SA jest 
spółką holdingową w Grupie TAURON notowaną od 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach WIG20 – 
indeksu największych spółek giełdowych.

TAURON Dystrybucja S.A. największy dystrybutor energii elektrycznej, 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. zakupów w Wydziale Realizacji Zakupów (ZAK1)
Nr ref: TD/2021/11/50
Oddział: Centrala
Miejsce pracy: Jelenia Góra


