
Nabavnik elektronskih komponent  / logist (m/ž)

Podjetje DEWESoft je eno vodilnih IT podjetij z lastnim razvojem
programskih in strojnih rešitev ter proizvodnjo merilnih
instrumentov za svetovno znane stranke v avtomobilski, letalski,
vesoljski, transportni industriji, gradbeništvu in energetiki. Izdelke
uporabljajo svetovno znana podjetja, kot so 

Medse vabimo sodelavca ali sodelavko v oddelku nabave in logistike,
na delovnem mestu Nabavnik elektronskih komponent / logist.

Sodelavec /-ka, ki ga/jo iščemo mora biti sistematičen, natančen,
zanesljiv in nekonflikten z dobrimi pogajalskimi in komunikacijskimi
veščinami.
Pomembni lastnosti sta odgovornost in sposobnost za timsko delo.
Zaradi hitrega razvoja elektronike morajo kandidati imeti željo po
dodatnem učenju in spremljanju razvoja na področjih elektronskih
komponent.

Spremljanje cenovnih in tehničnih trendov na področju elektronskih
komponent
Sodelovanje v procesu zniževanja izdatkov za nabavo elektronskih
komponent, pripravljanje povpraševanj in izbira dobaviteljev
Sodelovanje s proizvajalci in dobavitelji v razvojni fazi novih izdelkov

Sodelovanje v projektnih skupinah ter sledenje novostim na
strokovnem področju

NASA, SpaceX, Tesla,
ESA, Boeing, GM, Audi, Deimler, Rolls Royce, Honeywell, Harley
Davidson, Lockheed Martin.

Zahtevane znanja in kompetence:

www.dewesoft.com

V Dewesoftu so ljudje naše največje bogastvo.

OPIS DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU



Skrb za terminsko in količinsko točnost dobav ter pravočasno
ukrepanje v primeru odstopanj
Samostojno izvajanje operativnih nabavnih postopkov
(komunikacija z dobavitelji, obvladovanje nabavnih naročil,
organizacija transporta,sodelovanje pri reševanju reklamacij,...)
Zagotavljanje podatkov o materialih za planirano proizvodnjo in
sledenje zalogam

Tarifno uvrščanje blaga - kontrola in vnos carinskih tarifnih številk
Zbiranje, obdelava dokumentacije za sprejem, carinjenje in
odpremo blaga, kontrola dokumentacije po opravljenem postopku
Vodenje carinske dokumentacije v skladu s pooblastili prevoznih
listin ter ostale dokumentacije, reklamacijskih zahtevkov in
zapisnikov
Opravljanje drugih del v carinskem postopku
Export control (pregled sankcij in omejevalnih ukrepov)

6/2 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno
izobraževanje (prejšnje) smeri: ekonomija, logistika

Višja raven znanja angleškega jezika - B2
Dobra usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, preglednicami,
medmrežjem, elektronsko pošto

Zaželjena dodatna znanja in izkušnje:

IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE:

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati z naslednjimi znanji in
izkušnjami:

MOŽNOST VSTOPA V SOLASTNIŠTVO PODJETJA

DODATNE UGOSDNOSTI

5 let delovnih izkušenj na področja nabave in logistike

Poznavanje carinske zakonodaje

Poznavanje Intrastata, Tarica, ECCN
Poznavanje mednarodnega poslovanja, sankcij in omejevalnih
ukrepov

Priložnost soustvarjanja v podjetju, katerega solastniki so sodelavci.



FLEKSIBILNI DELOVNI ČAS
Smo ciljno usmerjeno podjetje, ki zaupa v posa-
meznika, ter njegove sposobnosti.
SKRB ZA ZDRAVJE
Sprostitvene dejavnosti med delom, zdrav zajtrk, sveže pripravljeno
kosilo, organizirane tedenske športne dejavnosti
SODELOVANJE Z VRHUNSKIMI STRANKAMI
NASA, ESA, Daimler, SpaceX, Bayer, Honeywell,
GM, Boeing, Harley Davidson, Porsche, itn.
USMERJANJE KARIERNE POTI
Mentorski proces, letni razgovori, izobraževanja doma in v tujini,
možnosti rednega napredovanja
DELO Z VRHUNSKO OPREMO
Za najboljše rezultate so potrebna najboljša orodja, zato poskrbimo,
da imajo vsi kadri, najbolj ustrezno opremo, da lahko kvalitetno
opravljajo svoje delo.
WORK-LIFE BALANCE
Razumevanje do zasebnega življenja sodelavcev.
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