
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy  

specjalista ds. zakupów 

w wymiarze pełnego etatu 

w Sekcji Zaopatrzenia 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) realizacja zakupu materiałów zgodnie z ustalonymi procedurami; 

b) poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia , optymalizacja kosztów; 

c) prowadzenie negocjacji z dostawcami; 

d) nadzór, ocena i współpraca w zakresie terminowej realizacji i jakości dostaw, 

reklamacji, wymiany dokumentów oraz innych uzgodnień; 

e) opracowywanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert dostawców 

i podwykonawców, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, udział 

w komisjach przetargowych; 

f) we współpracy z kierownictwem jednostek przygotowywanie planów 

zakupowych; 

g) wdrażanie procedur zakupowych. 

 

2. Niezbędne wymagania:  

    a) wykształcenie: średnie/wyższe; 

    b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy)  -  8 lat / 3 lata; 

    c) doświadczenie zawodowe: 3 lata. 

 

     3. Dodatkowe wymagania:  

 

a) umiejętność pracy w zespole oraz dobra samoorganizacja; 

b) znajomość Prawa Zamówień Publicznych; 

c) znajomość Pakietu Office; 

d) znajomość branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i chemicznej będzie 

dodatkowym atutem; 

e) prawo jazdy kat. B. 

 

4. Wymagane dokumenty:  

a) szczegółowe CV ( z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) 

b) list motywacyjny; 

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż 

pracy oraz nabyte umiejętności. 

5. Oferujemy: 

a) dodatkowe dni wolne 5-9 w zależności od kalendarza; 



b) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( tzw. 13 pensja); 

c) elastyczny czas pracy( możliwość rozpoczęcia pracy od 6:00 do 9:00, a 

zakończenia pomiędzy 14:00 a 17:00; 

d) dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz opieka medyczna;  

e) świadczenia z zakresu ZFŚŚ m.in.: karta Multisport, dofinansowanie do pobytu 

dziecka w żłobku, przedszkolu lub klubie dziecięcym, dofinansowanie biletów do 

kin, teatrów, opery, koncertów, kabaretów, widowisk muzycznych itd., półkolonii 

dla dzieci pracowników PK, Term, Energylandii, wycieczek dla pracowników PK 

(krajowych i zagranicznych), oraz zajęć sportowych. 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych 

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-

15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy kadry1@pk.edu.pl  

w terminie do 11 kwietnia 2023 r. 

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko 

Specjalista ds. Zakupów w Sekcji Zaopatrzenia (DT-1.2).  

 

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy 

wpisać: Konkurs na stanowisko Specjalista ds. Zakupów w Sekcji Zaopatrzenia DT-1.2. 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane 

jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.  

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 

stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  24.04.2023 r. do 08.05.2023 r. Dokumenty, 

które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  
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