
Nodrošināt uzņēmuma vajadzībām nepieciešamo preču sagādi;
Kontrolēt pasūtījumu izpildes termiņus un preču atbilstību
pasūtījumiem; 
Veikt cenu aptauju, izvēlēties atbilstošāko piedāvajumu;
Analizēt esošās piegāžu cenas un veikt pastāvīga alternatīvu
meklēšana;
Nodrošināt produktīvas sadarbību ar piegādātājiem; 
Veikt preču uzskaiti, kontrolēt preču atlikumus sistēmā;
Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar citām uzņēmuma nodaļām.

HQ CHIPPER PARTS veiksmīgi darbojas metālapstrādes jomā.
Uzņēmuma specializācija ir koksnes šķeldotāju un granulu
ražotņu rezerves daļu ražošana, remonts un restaurācija. Kopš
dibināšanas uzņēmums ir  izaudzis par 50 cilvēku komandu ar
klientiem vairāk kā 30 valstīs. Uzņēmums turpina strauji augt,
tāpēc tiek aicināti komandā jauni kolēģi, kuriem patīk strādāt
dinamiskā darba vidē un kuri izaicinājums uztver kā iespēju augt
un pilnveidoties.

Rise up HR klients aicina pievienoties savā komandā 

Darba pieredze un/vai izglītība līdzīgā jomā;
Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un patstāvīgi pieņemt
lēmumus;
Teicamas plānošanas, organizatoriskās un komunikācijas prasmes; 
Labas datora lietošanas prasmes; 
B kategorijas autovadītāja apliecība; 
Teicamas latviešu, labas angļu valodas zināšanās, krievu valodas
zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Stabilu atalgojumu 1300 - 1800 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
atkarībā no profesionālajām zināšanām un prasmēm;
Draudzīgus un atbalstošus kolēģus;
Izaugsmes un profesionālās attīstības iespējas;
Atbildīgu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā;
Veselības apdrošināšanu (pēc noteikti nostrādāta laika);
Labus darba apstākļus;
Ērtu darba laiku no 7:30 līdz 16:00.

 

Piesakot savu kandidatūru, kandidāta dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā
ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA
"Rise up HR" (reģ.nr:40203246924) datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla
atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks
var atsaukt rakstiski.

IEPIRKUMU UN KRĀJUMU
SPECIĀLISTU

NOVĒRTĒSIM, JA TEV IR

TU IEGŪSI

TEV TIKS UZTICĒTS

UZZINI VAIRĀK

Sūti savu CV uz personals@riseuphr.lv
Priecāsimies ar Tevi aprunāties par
profesionālās izaugsmes iespējām!


