
 

Cégünk bio- és reform élelmiszer, étrend-kiegészítő és gyógyhatású készítményeket forgalmazó, több 
vidéki és budapesti áruházzal rendelkező nagy- és kiskereskedelmi vállalat. 

budapesti (Százados út) központunkba keresünk teljes munkaidőben, határozatlan idejű 
munkaviszonnyal 

Beszerzési vezetőt. 

Építsük együtt tovább az Egészség Áruházát! 

Milyen feladatokat szeretnénk RÁD bízni? 
• innovatív termékstratégia kidolgozása (kapcsolatok, felelősök, feladatok, időbeliség) 
• a választék méretét, összetételét érintő stratégiai szempontok meghatározása 
• a választék felülvizsgálati rendszer kialakítása és működtetése 
• az új termék belistázási folyamat működtetése 
• hatékony együttműködési stratégia kidolgozása a szállítókkal, ilyen szintű kapcsolattartás 
• éves szerződések megkötése, a gazdaságos együttműködés megvalósítása és fenntartása 
• új üzleti lehetőségek felkutatása, új beszerzési források kiválasztása 
• a megfelelő készletszintek és az árubeszerzési folyamatok optimalizálása 
• hatékony szortiment menedzsment (lassan forgó, elfekvő készletek, ki- és belistázások 

egyensúlya, új belistázások hatékonyságának ellenőrzése, visszaszállítási folyamatok 
kontrollja)  

• a beszerzési folyamatok zavartalanságának biztosítása 
• beszerzők munkájának koordinálása, ellenőrzése, utánpótlás/helyettesítés biztosítása, 

szakmai fejlődésük nyomon követése 
• a telephelyek közötti áruforgalmi és pénzügyi folyamatok hatékonyságának biztosítása, a 

megfelelő szabályzatok elkészítése 
• a központi és telephelyi beszerzések optimalizálása 
• helyettesítő termékek adatbázisának összeállítása 

 
Ami sikeressé tesz Téged: 

• Szakirányú felsőfokú (közgazdasági/marketing/kommunikáció) végzettség 
• FMCG területen szerzett gyakorlat 
• Min. 3-5 éves szakmai tapasztalat beszerzési vezetői területen 
• Tapasztalat csoportvezetés területén 
• Kiemelkedő kommunikációs, tárgyaló és problémamegoldó képesség 
• Kreatív, proaktív személyiség 
• Önálló, de egyben csapatjátékos attitűd 
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, PP) 

 
Előnyt jelent: 

• Min. középfokú angol nyelvismeret 
 
Amivel mindezt mi támogatni tudjuk: 

• Hosszú távú, stabil munkahely 
• Piacképes juttatás 
• Céges mobil, laptop 
• Home office lehetőség 
• Széleskörű tapasztalatszerzési lehetőség 
• Támogató csapat 
• Kedvezményes vásárlási lehetőség termékeinkből 

 



 

 
 
 
 
Jelentkezés módja: 

Csatlakozz Hozzánk, ha elképzeléseid találkoznak a fent leírtakkal, várjuk önéletrajzodat a 
karrier@herbahaz.hu email címre, és örülnénk egy fizetési igény megjelölésének is! 

A tárgy mezőbe tüntesd fel, hogy „beszerzési vezető”. 
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