
 

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 kreatywnej osoby, która wesprze nasz 

Dział zakupów w realizacji bieżących zadań. 

 

Category Manager- Kupiec  

luksusowe i codzienne produkty kosmetyczne i perfumeryjne 

 

 

Opis stanowiska: 

• aktywne poszukiwanie nowych produktów i dostawców na rynku polskim                                               

i zagranicznym (luksusowe i codzienne produkty kosmetyczne i perfumeryjne) 

• negocjacje warunków z dostawcami w ramach przyjętej polityki handlowej, 

• sporządzanie zapytań ofertowych 

• zarządzanie podległą kategorią produktów 

• przygotowywanie raportów, analiz, prezentacji związanych z prowadzonymi procesami 

zakupowymi 

• zamawianie towarów i dbanie o proces logistyczny 

• odpowiedzialność za terminowość dostaw towaru 

• nadzór nad dokumentacją zakupową 

• weryfikacja faktur pod względem zgodności z zamówieniem 

• przygotowywanie raportów, analiz, prezentacji związanych z prowadzonymi procesami 

zakupowym 

• współpraca z pozostałymi działami firmy 

Wymagania: 

• zaawansowana znajomość języka angielskiego - warunek konieczny 

• doświadczenie w pracy w dziale zakupów związanych z poszukiwaniem nowych dostawców i 

negocjowaniem umów 

• zdolności negocjacyjne, analityczne i komunikacyjne 

• duża samodzielność i doskonała organizacja własnej pracy 

• bardzo dobra znajomość programu MS Excel 

Mile widziane: 

• znajomość systemu ERP (sprzedaż, zakupy, magazyn, raporty) 

• znajomość branży e-commerce 

Oferujemy: 

 

• pracę w dynamicznie rozwijającej się i stabilnej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy 

• możliwość rozwoju 

• dużą niezależność i samodzielność w działaniu 

• benefity, m in. karta sportowa, miejsce parkingowe, 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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