
 

 

Jsme původem švýcarská společnost s 60. letou tradicí podnikající v oblasti vytápění budov. V našem výrobním 

závodě ve Velešíně vyrábíme komponenty pro celou skupinu Taconova Group AG - Komponenty pro podlahové 

vytápění, vyvažovací ventily, armaturky i celé systémy kombinující vytápění s ohřevem teplé vody. 

Do našeho rostoucího 6-členného nákupního týmu hledáme nového kolegu/kolegyni na kombinovanou pozici 

strategický (komoditní) / projektový nákupčí. Hledáme samostatného profesionála se zkušenostmi, tahem na 

branku, technickými znalostmi a obchodním duchem. 

Jaká je náplň této pozice, co bude tato nová 

pozice přesně obnášet? 

• podpora transferu výroby a převod 

dodavatelského portfolia od sesterské firmy 

• začlenění do mezinárodního projektového týmu, 

komunikace napříč společnostmi a odděleními 

(nákup, plánování, výroba, prodej ..) 

• převzetí a řízení portfolia stávajících 

dodavatelů ve svěřené oblasti (komoditní 

nákup) 

• řízení obchodní spolupráce s jednotlivými 

dodavateli (cena, čas, kvalita) 

• vyhledávání nových dodavatelů (návštěvy a 

audity dodavatelů) a optimalizace nákladů 

• podpora v krizových situacích při zajištění 

materiálu pro výrobu 

• podpora při řešení kvalitativních reklamací 

• údržba MRP dat v systému (kmenová data 

materiálů a dodavatelů 

• práce s reporty a daty (Spend Analýza, ABC, 

obrátkovost zásob, OTIF ...) 
 

Jaké zkušenosti, znalosti a schopnosti 

hledáme? 

• min. 5 let zkušenost na obdobné pozici ve 

výrobní (ideálně strojírenské) společnosti 

• výborná angličtina podmínkou, druhý jazyk 

výhodou (němčina nebo italština) 

• znalost práce v některém z MRP systémů 

(Navision, SAP, Oracle ..) 

• dobré povědomí o výrobním procesu 

plastových dílů, kovových obráběných dílů 

nebo elektroniky (osazování PCB apod.) 

Co na oplátku můžeme profesně nabídnout? 

• velice zajímavou a různorodou práci v rychle rostoucí 

mezinárodní společnosti v odvětví, které má 

perspektivu 

• přátelskou atmosféru menší společnosti (žádný velký 

korporát) 

• zajímavé mzdové ohodnocení 

• vysoká míra nezávislosti a možnosti seberealizace v 

oblasti nákupu a Supply Chain 
 

Z dalších firemních benefitů můžeme dále nabídnout:  

• po zapracování možnost pravidelného Home office  

(až 2 dny v týdnu) 

• 13. plat + jednorázový roční bonus za splnění cílů 

společnosti 

• příspěvek na penzijní a životní pojištění 

• systém firemního vzdělávání plně hrazen firmou 

(jazykové a odborné kurzy) 

• 25 dní dovolené 

• dotované závodní stravování ve firmě 

Zaujala Vás tato pracovní pozice?  

Neváhejte nás kontaktovat. Vaše CV v českém a 

anglickém, případně německém jazyce zasílejte na: 

renata.vodickova@taconova.com 

Více informací o nás naleznete na taconova.com 
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