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REFRENT NÁKUPU / MATERIÁLOVÝ DISPONENT 

Česká společnost HIT OFFICE s.r.o., s více jak 25letou tradicí, patří v rámci středoevropského regionu 

mezi nejvýznamnější výrobce a distributory kancelářských a školních potřeb z papíru, kartonů a 

lepenek. V roce 2013 jsme koupili divizi výroby potravinářských tácků a zařadili jsme se mezi tři 

nejvýznamnější výrobce papírových tácků, misek a talířů na evropském trhu. Nyní hledáme posilu do 

týmu na pozici REFRENT NÁKUPU / MATERIÁLOVÝ DISPONENT pro náš závod v Proboštově. 

Vaší náplní práce bude: 

- Vedení 5členného týmu, plánování směn a rozmístění lidí na přípravě materiálu 

- Příprava plánu nákupu a objednávek materiálu na základě forecastů a prodejů 

- Řízení naplněnosti skladů a toku materiálu 

- Příprava materiálu pro výrobu – řízení vyskladňování dle plánu výroby 

- Zodpovědnost za plnění výrobních plánů dle potřeb výroby 

- Zajišťování dostupnosti surových materiálů a polotovarů 

- Vytváření podkladů pro mzdy, docházky a výrobní evidenci 

- Zodpovědnost za dodržování BOZP, ISO a BRC 

Požadujeme od Vás: 

- Pozitivní přístup 

- Logické myšlení 

- Schopnost přijmout odpovědnost 

- Minimálně středoškolské vzdělání 

- Zkušenost s vedením lidí, min.3 roky 

- Znalost skladového hospodářství 

- Výbornou znalost MS Office 

- Výborné komunikační a organizační schopnosti 

- Preciznost a přesnost 

- Proaktivní přístup, loajalitu 

Nabízíme Vám: 

- Spolupráci na HPP, doba neurčitá 

- Zázemí stabilní firmy s osobním přístupem, přátelský kolektiv 

- Možnost profesního růstu 

- Možnost firemního dotovaného bydlení 

- Moderní pracovní prostředí 

- Roční bonus 

- Příspěvek na stravování 

- Vzdělávací kurzy 

- Notebook, mobilní telefon (výhodné telefonní tarify pro celou rodinu) 

- Směnnost: Jednosměnný provoz 

Svůj životopis zasílejte na e-mail p.nemeckova@hitoffice.cz, 

nebo se volejte +420 778 719 135 
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