FUGO Sp. z o.o. jest częścią Grupy FAMUR FAMAK. Zmierzamy do tego, aby umocnić swoją pozycję na
rynku jako producent konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń i systemów transportowych. Swoją
działalność adresujemy do szerokiego grona klientów, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, by
zaspokajać ich potrzeby. Czujemy się odpowiedzialni za losy pracowników spółki, dążąc do zapewnienia
im właściwie wynagradzanej i satysfakcjonującej pracy.
Obecnie, do swojego zakładu w Zgorzelcu poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Specjalista ds. logistyki
Miejsce pracy: Zgorzelec
Zadania:
- organizowanie i zamawianie transportu normatywnego i ponadgabarytowego;
- zamawianie materiałów okołoprodukcyjnych (tj. narzędzi, art. BHP, części spawalniczych
i części zamiennych do urządzeń elektrycznych);
- prowadzenie negocjacji w zakresie realizowanych zakupów;
- gospodarowanie odpadami w zakresie sprzedaży złomu i ewidencja zakupów materiałów służących
do pakowania wyrobów;
- zamawianie usług kooperacyjnych w zakresie kooperacji narzędziowej;
- współpraca z działami: technologii, utrzymania ruchu, narzędziownią, wydziałami produkcyjnymi oraz
działem handlowym w zakresie realizowanych zadań zakupowych;
- opisywanie faktur w zakresie powierzonych zadań zakupowych;
- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji zakupowej (zapytanie ofertowe, zamówienie);
- bieżące analizowanie rynku i poszerzanie list dostawców.
Nasze wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane wyższe techniczne),
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych z dostawcami,
- znajomość zagadnień związanych z obszarem zakupów, logistyki i dystrybucji,
- znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
- prawo jazdy kat. B (mile widziane),
- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
- rozwinięte zdolności analityczne i organizacyjne,
- umiejętność określania priorytetów,
- przejawianie inicjatywy w usprawnianiu procesu zakupowego,
- dokładność i rzetelność,
- komunikatywność; dyspozycyjność,
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- punktualność.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet socjalny ze środków funduszu socjalnego,
- premia uznaniowa za pozytywne wyniki realizacji powierzonych obowiązków służbowych,
- możliwość ubezpieczenia grupowego (dodatkowego) w PZU S.A. na preferencyjnych warunkach;
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy:
personalny@fugo.com.pl lub dostarczenie bezpośrednio do siedziby firmy w Zgorzelcu przy ul.
Fabrycznej 10a. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.
+48 665 660 409.
W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Panią danych wykracza poza katalog określony
w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę
TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą
elektroniczna na adres odo@famak.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul.
Przemysłowa 85, REGON: 360069317, NIP: 6652996253, KRS: 0000528932
2. Fugo Sp. z o.o. jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte
współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla
którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do
kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 -
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Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana
w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres odo@famak.com.pl . Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych
jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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