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Grow with us. Worldwide  

 

Kronospan to światowy lider w produkcji wysokiej jakości produktów drewnopochodnych: płyt budowlanych, 

meblowych i paneli podłogowych, a także komponentów do ich produkcji, takich jak papier bazowy, żywice i 

laminaty. Jesteśmy obecni w ponad 40 lokalizacjach na całym świecie. W Polsce posiadamy swoje zakłady w 

Szczecinie, Szczecinku, Poznaniu, Rudawie, Strzelcach Opolskich, Mielcu, Pustkowie i Jaśle. Do naszego zespołu 

w Szczecinku poszukujemy osoby (k/m) na stanowisko: 

 

 

 

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: 

 Mapowanie rynku drewna okrągłego i odpadów drzewnych oraz identyfikacja dostawców; 

 Zakup surowców drzewnych na wyznaczonym obszarze; 

 Optymalizacja kosztów transportu surowca; 

 Prowadzenie negocjacji cenowych przy uwzględnieniu jakości surowców, ilości surowców oraz 

odległości transportu; 

 Planowanie zakupów surowców drzewnych na ustalone okresy czasu zapewniających realizację zadań 

produkcyjnych; 

 Współpraca z działem Rozliczeń przy rozliczaniu zakupów surowca; 

 Kontrolowanie zgodności pochodzenia surowca; 

 Podejmowanie działań w przypadku, gdy dostawca nie wywiązuje się z ustalonych umową 

lub zamówieniem warunków; 

 Udział w aukcjach sprzedaży drewna. 

 

Oferujemy: 

 Interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, będącej liderem w 
swojej branży; 

 Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym umowę o pracę bez okresu próbnego; 

 Bonusy oraz wsparcie dla osób otwartych na relokację; 

 Szkolenia wstępne i bieżące wsparcie podczas wdrożenia do pracy; 

 Szansę na dalszy rozwój zawodowy w strukturach firmy w Polsce lub na świecie.  
 
 



Oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego (preferowane Leśnictwo); 

 Min. 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w obszarze zakupów drewna;  

 Komunikatywnej znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodny przepływ informacji w 

środowisku biznesowym; 

 Znajomość branży drzewnej / produktów drewnopochodnych; 

 Gotowość do delegacji służbowych; 

 Umiejętności pracy pod presją czasu i zdolności do samomotywacji; 

 Umiejętności dokonywania kalkulacji oraz analizy danych; 

 Umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych; 

 Dokładności, zaangażowania oraz dążenia do osiągnięcia wyników; 

 Wysokiej kultury osobistej, doskonałej organizacji czasu pracy, odpowiedzialności. 

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres: a.rosinska@kronospan.pl 


