
© 2022 Corning Incorporated. All Rights Reserved. 
 

Corning HTL SA, producent wysokiej jakości sprzętu laboratoryjnego, poszukuje osoby na stanowisko: 

Specjalistka/Specjalista ds. Zakupów 
 

Miejsce pracy: Warszawa, Białołęka 

Twoje zadania: 
 Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją handlową z dostawcami (zapytania ofertowe, umowy handlowe, 

umowy o zachowaniu tajemnicy danych (NDA), współpraca z Działem Legal), 
 Kompleksowy nadzór nad dostawcami, prowadzenie właściwych rejestrów, zakładanie, aktualizacja, nadzór 

nad kompletnością i aktualnością danych, 
 Analiza i opiniowanie dokumentacji handlowej, czynne uczestniczenie w procesie negocjacji umów z 

dostawcami, nadzór nad kompletnością procesu zakupowego, współpraca z Działem Legal, 
 Nadzór nad procesem i pozyskiwanie właściwych dokumentów od dostawców w obszarach systemów jakości, 

BHP, ochrony środowiska, tj. ISO, CE, FSC, REACH, RoHS, karty charakterystyki substancji i inne, 
 Składanie zamówień zakupu materiałów „indirect” i usług w systemie ERP (PeopleSoft/SAP) jako Buy Smart 

Requisitioner (BSR) i w innych kanałach zakupowych w oparciu o obowiązujące procedury w firmie, 
 Opracowywanie analiz kosztowych, raportów i opracowań na potrzeby procesu zakupowego, finansów i GSM, 
 Udział w procesie obiegu dokumentacji handlowej i finansowej w firmie (umowy, faktury, rozliczenia bieżące), 
 Nadzór i praca z właściwymi platformami IT w obszarze zakupów i systemów jakości, tj. systemy ERP 

(PeopleSoft/SAP), platformy zakupowe (Tradeshift), zarządzanie dostawcami (eMDV, Ariba), systemy jakości 
(EtQ), systemy środowiskowe (Gensuite), rozliczenia bieżące (Concur) i innymi używanymi w firmie, 

 Aktywny udział w pracach korporacyjnych zespołów w ramach prowadzonych projektów, raportowania, 
wymiany informacji, 

 Aktywny udział w pracach wdrożeniowych systemu SAP w firmie, w szczególności w obszarze zakupowym 
(RTP - Requisition to Pay). 

Czego oczekujemy: 
 Minimum 2-letnie doświadczenie w dziale zakupów „indirect” w firmie produkcyjnej (materiały i usługi), 
 Wykształcenie wyższe kierunkowe, związane z obszarami zakupów, 
 Doświadczenie w prowadzeniu pełnego procesu zakupowego, nadzór nad dostawcami, 
 Doświadczenie w utrzymywaniu relacji z dostawcami, współuczestniczenie w negocjacjach handlowych i 

zakupowych, 
 Dobra, komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na swobodną 

komunikację werbalną i pisemną w ramach międzynarodowego zespołu pracy i współpracy z zagranicznymi 
dostawcami, 

 Umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i analityczne, 
 Kreatywność, pro-aktywna postawa w działaniu, orientacja na realizację celów i wyników, umiejętność ustalania 

priorytetów, 
 Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, pozwalająca na analizę 

danych, przygotowywanie raportów, zestawień i wykresów, 
 Umiejętność kształtowania relacji z dostawcami, 
 Umiejętność pracy w zespole, 
 Samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu. 
 Mile widziane: Doświadczenie w pracy z systemami ERP i platformami zakupowymi oraz znajomość  wymagań 

środowiskowych takich jak REACH, RoHS, MSDS. 
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Zapewniamy: 
 Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, 
 Konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od  posiadanego doświadczenia zawodowego, 
 Pakiet socjalny: m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, premia roczna, 
 Możliwość rozwoju zawodowego.  
 
 

Zaaplikuj do 6 maja 2022 na: corning.com/emea/en/careers/locations/polska.html 
na: Specjalistka/Specjalista ds. Zakupów 

 
CV powinno zawierać klauzulę: Wyrażam dobrowolną zgodę na rzecz Corning HTL SA, ul. Daniszewska 4, 03-230 
Warszawa, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV) na cele: 
[__] obecnie prowadzonej rekrutacji, 
[__] wszelkich przyszłych rekrutacji, które mogą się odbyć w okresie najbliższych 3 lat. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami 
 
Informujemy, że wskazana spółka będzie administratorem danych osobowych znajdujących się w dokumentach rekrutacyjnych, w rozumieniu art. 7 
pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z dalszymi zmianami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być 
dobrowolna, lecz konieczna w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową cywilnoprawną) lub 
obligatoryjna na podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. z dalszymi zmianami (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową o 
pracę. Informujemy, że przekazane nam dane osobowe w zakresie nie objętym wspomnianą regulacją nie będą brane pod uwagę). Kandydat ma 
prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez wniosek przesłany na adres: rekrut2@corning.com. Dokumenty rekrutacyjne ze 
wszystkimi zawartymi w nich danymi osobowymi zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji lub po wygaśnięciu zgody na wzięcie udziału 
w przyszłych rekrutacjach. 
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