
Jesteśmy wiodącą firmą w Europie środkowo-wschodniej w branży perfum i kosmetyków marek 

selektywnych. Prowadzimy sprzedaż detaliczną (e-commerce). Od 2008 roku rozwijamy się bardzo 

dynamicznie, obsługując około 150.000 zamówień rocznie. W związku z szybkim rozwojem firmy 

poszukujemy osób o wysokich kwalifikacjach, którzy pomogą nam w profesjonalnej organizacji i rozwoju 

poszczególnych działów firmy. 

Aktualnie poszukujemy ambitnej i komunikatywnej osoby, która wesprze nasz Dział Zakupów                       

w realizacji bieżących zadań. 

 

 

Asystent/ka Działu Zakupów 

 

 

Opis stanowiska: 

 pomoc w przygotowaniu i obsłudze zamówień ofertowych, 

 udział w negocjacjach warunków z dostawcami w ramach przyjętej polityki handlowej, 

 nadzór nad dokumentacją zakupową, 

 kontrola i utrzymanie optymalnego stanu zatowarowania oraz asortymentu, 

 współpraca z działem logistyki i magazynem, 

 przygotowywanie raportów, analiz, prezentacji, związanych z prowadzonymi procesami 

zakupowymi, 

 wsparcie działu zakupów w bieżących zadaniach. 

 

Wymagania: 

 

 znajomość pakietu Ms Office, 

 dyspozycyjność (poniedziałek- piątek 9.00-17.00), 

 znajomość języka angielskiego, 

 odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, 

 zaangażowanie i pozytywne nastawienie, 

 zorientowanie na długofalową współpracę. 

 

Mile widziane: 

 

 doświadczenie na podobnym stanowisku 

 status studenta 

 

Oferujemy: 

 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań, 

 współpracę na podstawie umowy zlecenia, 

 możliwość rozwoju w ramach struktury firmy, 

 benefity m.in. : dofinansowanie do karty sportowej, parking, zniżki na kosmetyki, 

owoce w pracy. 
 

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, prześlij do nas swoją aplikację na adres kariera@perfumesco.pl. 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych                               

w przesłanych przeze mnie dokumentach, jak również ujawnionych przeze mnie w trakcie przeprowadzanych ze mną rozmów 

rekrutacyjnych, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesów obecnych, jak i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez 

Perfumesco.pl Sp.z o.o. Sp. k. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926                             

ze zm.) 
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