
Asystent Działu Zakupów 
 

Twój zakres obowiązków: 

 prowadzenie  bazy kupieckiej, bazy obiegu wzorów 

 współpraca z dostawcami:  

 przygotowanie paczek do dostawców z próbkami jakościowymi w oparciu o minimalizację 

kosztów 

 wysyłanie dostawcom instrukcji dotyczących oznakowania produktów: zawieszki, kody 

kreskowe, etykiety wewnętrzne oraz sposoby indywidualnego oraz zbiorczego pakowania 

 kontrola terminowości dostaw w oparciu o sporządzony harmonogram wysyłek towarów 

 nadzór nad terminowością shipping sampli (aktualizacja w systemie i przekazywanie wzorów 

odpowiednim działom: marketing/ VM, projektowy) 

 bieżąca pomoc w Dziale Zakupów 

 

Nasze wymagania: 

 znajomość j.angielskiego na poziomie komunikatywnym min. B2 

 doświadczenie na podobnym stanowisku LUB otwartość na uczenie się i zdobywanie 

doświadczeń zakupowych 

 znajomość SAP 

 dobra znajomość MS Office  (w szczególności Excel) 

 dobra organizacja czasu pracy 

 samodzielność, dokładność, systematyczność 

 umiejętność pracy w zespole 

 

Oferujemy:  

 Pracę w kreatywnym zespole 

 Zniżkę na odzież marki DIVERSE  

 Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie)  

 Pracę w nowoczesnym biurze z dala od miejskiego zgiełku  

 Pełną swobodę w ubiorze  

 Bezpłatny parking dla pracowników  



Aplikacje prosimy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym.  

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami. Rozpatrywane 
będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. 
Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 
rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - 
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia 
aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do 
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w 
oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować 
odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 


