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OGŁOSZENIE NR 7/04/2019 

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia 

Poszukują kandydatki/ kandydata na stanowisko: 

INSPEKTOR DS. ZAOPATRZENIA 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe lub średnie 

 samodzielność w podejmowaniu decyzji  

 sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań 

 dobra i praktyczna znajomość pakietu Office (Excel, Word) 

 doświadczenie w zakresie zamówień publicznych mile widziane  

 umiejętność pracy w zespole 

 

Obowiązki: 

 planowanie i analiza zakupów dokonywanych zgodnie z umową; 

 terminowa realizacja zapotrzebowań przesłanych przez komórki organizacyjne; 

 czuwanie nad terminową i wartościową  realizacją zawartych umów; 

 współpraca z dostawcami towarów i usług, magazynem  

 

Oferujemy: 

 pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze; 

 zdobywanie doświadczenia zawodowego w dużej Spółce; 

 możliwość rozwoju zawodowego. 

 

Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres: kadry@szpitalepomorskie.eu z dopiskiem 

Rekrutacja do Działu Zaopatrzenia. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.  

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych).” 

Informujemy, że Administratorem danych są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy  

ul. Powstania Styczniowego 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


