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HAPAM Polska w Łodzi potrzebuje  

Specjalisty ds. zaopatrzenia i kooperacji junior + senior  
głównie dla materiałów metalowych i komponentów elektrycznych 

 
HAPAM jest niezależnym producentem odłączników wysokiego napięcia i uziemników dla stacji 
elektroenergetycznych zewnętrznych i wewnętrznych (zakres napięć 36kV - 800kV) i dostarczył ponad 
200.000 odłączników do ponad 100 krajów na całym świecie. Firmy HAPAM działają w nowoczesnych 
i dobrze wyposażonych siedzibach w Holandii, Polsce i Wietnamie. HAPAM prowadzi ciągłą politykę 
doskonalenia procesów i konstrukcji odłączników, dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania. 
Dzięki temu HAPAM jest jednym z wiodących producentów odłączników na świecie. W Łodzi 
zatrudniamy 120 osób; 100 na produkcji, 20 w biurze.  

 
2 członków naszego działu zakupów będzie w najbliższym czasie dokonywać awansu w 
ramach HAPAM Poland, z tego powodu poszukujemy zarówno młodszego jak i starszego 
specjalisty ds. zakupów i kooperacji. Pakiet zakupowy będzie obejmował produkty 
techniczne, jak również mechaniczne i elektryczne. Będziesz w bliskim kontakcie z 
kierownikiem łańcucha dostaw i kierownikiem magazynu, a także z kolegami w innych 
częściach świata, ponieważ grupa HAPAM posiada 3 fabryki.  
 
Głównymi zadaniami będą; 

- Analiza potrzeb w systemie SAP i zamawianie materiałów. 
- Utrzymywanie ścisłych kontaktów z dostawcami i podwykonawcami.  
- Ciągłe poszukiwanie możliwości na rynku i śledzenie zmian na rynku.  
- Śledzenie rozbieżności, opóźnionych dostaw i niewłaściwych dostaw. 
- Analizowanie wydajności i stanów magazynowych. 
- Kontakt z kolegami z działu zakupów z innych firm HAPAM. 

 
Czego możesz się spodziewać; 

- HAPAM jest holenderską firmą rodzinną o bogatej historii. Kultura w grupie jest 
bardzo ważna, rób to, co obiecujesz, rób to dobrze i z szacunkiem dla wszystkich 
ludzi wokół ciebie. Wierzymy, że wszyscy nasi współpracownicy mają swój wkład w 
nasze działania. Jeśli z jakiegoś powodu to nie działa, postaramy się wypracować 
sposób, który będzie najlepszy dla tej osoby i dla firmy. Jeśli ktoś jest w potrzebie, 
pomagasz. Jeśli wszystko jest w porządku, rób to, czego się oczekuje i wnoś swój 
wkład.  

- Dobre wynagrodzenie + telefon komórkowy + szkolenie przez obecny zespół 
zakupowy. 

- Ruchomy czas pracy, 8-godzin dziennie. 
- Premia wakacyjna i świąteczna.       
- 3 tygodnie wakacji letnich (lipiec / sierpień) podczas zamknięcia fabryki. 

 
Co przynosisz? 

- Dobre umiejętności negocjacyjne. 
- Doświadczenie w pracy z systemem SAP będzie dodatkowym atutem. 
- Dobre umiejętności komunikacyjne. 
- Dokładność - wiesz, kiedy zbliża się termin. Lubisz mieć wokół siebie porządek.  
- Komunikatywna znajomość języka niemiecki jest dodatkowym atutem. 
- Dobra znajomość aplikacji Microsoft Office, w szczególności Outlook, Excel, Word. 
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Junior 
- Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w podobnym środowisku. 
- Komunikatywna znajomość jeżyka angielskiego. 

 
 
Senior 
- Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w dziale zakupów.  
- Umiejętność rozwiązywania problemów.  
- Posiadanie dyscypliny w egzekwowaniu obietnic dostawców i podwykonawców.  
- Budowanie długotrwałych relacji z dostawcami / podwykonawcami. 
- Doświadczenie w sporządzaniu umów, ocenie umów. 
- Dobra znajomość języka angielskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyślij swoje cv do Mileny Wicik-Jaros, hapam@hapam.pl, 042 663 54 50. 
 

  
 
 
 
 
  
 
 


