
 
 
Patrol Group Sp. z o. o. S.K.A. działa na rynku już od ponad 20 lat. Jesteśmy polską firmą produkującą i sprzedającą produkty   
z tworzyw sztucznych (skrzynki narzędziowe, akcesoria do ogrodów, donice, itp.). Zatrudniamy kilkuset wspaniałych 
pracowników a naszymi klientami są największe sieci handlowe – w Polsce i na świecie.  Obecnie do naszego zespołu w dziale 
zakupów poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za kontrolę/weryfikację dostaw. 

Asystent w Dziale Zakupów  

Nr ref: 13/2018/KR

Miejsce pracy: Kraków, ul. Koszutki 2 

Opis stanowiska: 

Jako Asystent w Dziale Zakupów będziesz odpowiedzialna/y za systematyczną kontrolę jakości zamówionego surowca (u 
dostawcy), co wiąże się z częstymi podróżami służbowymi. Będziesz odpowiedzialna/y za umówienie wizyty u dostawcy, 
wykonanie pomiarów i ocenę surowca lub komponentów, a także odpowiednie raportowanie wyników. To idealna praca dla 
osoby, która lubi być w ciągłym ruchu i chce związać swoją karierę zawodową z działem zakupów/zaopatrzenia/kontroli jakości.  

Wymagania: 

 Wykształcenie: minimum średnie lub w trakcie studiów (kontrola jakości, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna); 

 Podstawowa znajomość technik i metodologii wykonywania pomiarów parametrów fizyko-chemicznych – mile widziana; 

 Prawo jazdy kategorii B; 

 Umiejętność obsługi pakietu MS Office; 

 Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów; 

 Samodzielność i odpowiedzialność; 

 Dyspozycyjność

Oferujemy: 

 Odpowiedzialną i ciekawą pracę w strukturach dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu międzynarodowym; 

 Możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego w gronie profesjonalistów; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Miłą atmosferę w pracy, zgrany i sympatyczny zespół pracowników; 

 Samodzielne stanowisko pozwalające rozwijać się i nabywać nowe kompetencje; 

 Multisport, ubezpieczenie, darmowy parking, kawa na dzień dobry! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk: 

 

Kontakt: rekrutacja@patrol.pl  

 

 

APLIKUJ 

 https:/

/system.er

ecruiter.pl/

FormTempl

ates/Recrui

Administratorem danych jest Patrol Group z siedzibą w Kraków 30-694, Koszutki 2 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 
zm.)". 
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