
Poznańska Palarnia Kawy Astra to firma z tradycjami oraz ciekawymi i ambitnymi planami rozwoju . 
Bardzo dbamy o jakość produktów, które tworzymy z myślą o naszych wyjątkowych Klientach. 

Z uwagi na ciągły rozwój, do nowej siedziby firmy, poszukujemy:

Specjalisty ds. zakupu i jakości surowca
Miejsce pracy: Starczanowo, gmina Nekla

Kim jest specjalista ds. zakupu i jakości surowca?

W naszej firmie jest to osoba wyjątkowa i wszechstronna, bo łączy wiele funkcji: zakupy, jakość, logistykę, administrację. 
W swojej codziennej pracy osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za :
 Zbieranie informacji o stanie i tendencjach rozwoju rynku producentów kawy i herbaty na całym świecie
 Koordynację procesów zakupu surowca: monitoring stanów surowca, prowadzenie korespondencji z dostawcami, 

składanie zamówień, sprawdzanie dokumentacji, organizację odbioru i kontrolę terminowości dostaw oraz weryfikację 
płatności

 Wykonywanie analiz surowców i wyrobów gotowych oraz testów sensorycznych
 Współudział w pracach i badaniach nad wdrażaniem projektów dotyczących nowych produktów (funkcjonalnych 

i innych)

Co musisz posiadać, aby ubiegać się o to stanowisko?

 Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Naturalne zdolności interpersonalne i językowe 
pozwolą Ci z łatwością komunikować się i nawiązywać długotrwałe relacje z dostawcami z całego świata 
m.in. z Kolumbii, RPA, Kenii czy Chin

 Wiedzę teoretyczną z zakresu biznesu międzynarodowego i/lub zarządzania jakością
 Bardzo dobrą znajomość programu MS Office, w szczególności programu Excel, która połączona z Twoimi zdolnościami 

analitycznymi umożliwi Ci zebranie danych na temat rynku kawy/herbaty i przygotowywania prognoz dla Zarządu 
 Umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie. Na tym stanowisku potrzebny jest doskonały koordynator, 

który czuwa, aby wszystkie transakcje przebiegły prawidłowo, a dostawa  dotarła w określone miejsce na czas
 Naturalne predyspozycje sensoryczne. Potrzebne będą Tobie do codziennych degustacji kawy i herbaty, które służą 

ocenie jej jakości, do której w naszej Firmie przywiązujemy dużą wagę. Nasi Klienci na nas liczą!
 Chęć do nauki, która pomoże Ci zdobyć – z naszą pomocą – potrzebną na tym stanowisku wiedzę i umiejętności

Co oferujemy w zamian za Twoje zaangażowanie i pracę?

 Ciekawą i dynamiczną pracę w Firmie, która nieustannie się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku
 Możliwość zdobycia cennej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia biznesowego
 Dużo ciekawych projektów i satysfakcjonującej pracy
 Możliwość codziennego kontaktowania się w języku obcym z zagranicznymi kontrahentami
 Wsparcie we wdrożeniu do pracy
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat, możliwość elastycznego czasu pracy 
 Dodatkowe benefity: pakiet medyczny i pracowniczy program emerytalny
 Przyjazną atmosferę pracy i pyszną, aromatyczną kawę / herbatę

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesłania swojego CV i listu motywacyjnego 

do dnia 10.10.2018 r. na adres e-mail:

Serdecznie zapraszamy!

Po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych wybierzemy osoby, z którymi będziemy komunikować się w pierwszej kolejności 
telefonicznie. Następnie spośród tych osób wybierzemy kolejne, które zaprosimy do naszej firmy, aby poznać się bliżej.

izabella.juras@konceptij.pl
Co dalej?

W procesie rekrutacji wspiera nas firma Koncept IJ. Przypominamy również, aby w dokumentach dopisać klauzulę o ochronie 
danych osobowych.
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