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Otvorená pracovná pozícia

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGER
Manažér pre vzťahy s kľúčovými dodávateľmi
Typ úväzku: plný úväzok, živnosť
Nástupný termín: 01.05.2019
Platové podmienky: 1700 eur + odmeny
Koho hľadáme?
Máš rád/a dynamiku, zmenu a rád/a sa nadchneš pre nové veci? Hľadáme zodpovedného
člena tímu, ktorý bude kľúčovým pre celú skupinu JRK. Bude plne zodpovedný za riadenie
vzťahov s dodávateľmi (SRM), pod čím rozumieme predovšetkým komunikáciu, strategické
plánovanie a riadenie všetkých interakcií s organizáciami tretích strán, ktoré nám dodávajú
tovar a/alebo služby s cieľom maximalizovať hodnotu takýchto vzťahov.

Kto sme?
Spoločnosť JRK bola založená s poslaním zlepšovať odpadové hospodárstvo vďaka
inováciám, ktoré znižujú množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním
jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia.
Spoločnosť JRK bola založená s poslaním zlepšovať odpadové hospodárstvo vďaka
inováciám, ktoré znižujú množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním
jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia.
Dlhodobé partnerstvá máme so stovkami samospráv, kde sme zrealizovali
profesionálne dodávky inovatívnych produktov a technológií. Vyvinuli sme jedinečný
evidenčný systém odpadov ELWIS pre samosprávy a pomohli s informačnými
kampaňami pre občanov.

JRK Waste Management s.r.o.

www.menejodpadu.sk

Gallayova 11 I 841 02 Bratislava

www.menejodpadu.shop

Slovenská republika

www.moderneodpady.sk

O čo nám ide a ako do toho zapadá tvoja úloha?
Hľadáme človeka, ktorý by profesionálne komunikoval/a s našimi kľúčovými
dodávateľmi, aby sme mali vždy správne informácie, v správnom čase a v správnej
kvalite a aby sme z dobrých vzťahov s našimi dodávateľmi vzájomne vyťažili čo najviac.
Nemusíš byť Superman, veľa vecí ťa vieme naučiť. Mal by si však mať také skúsenosti
a predpoklady, ktoré ťa predurčujú byť profesionálnym, relevantným a rovnocenným
partnerom pre komunikáciu a vyjednávanie s veľkými aj menšími zahraničnými
spoločnosťami (v Európe). Preto očakávame angličtinu na profesionálnej komunikačnej
úrovni, veľkou výhodou je nemčina.
Čo môžeš získať?
kvalitný notebook aj na súkromné účely,
mobilný telefón s neobmedzeným EU paušálom,
k dispozícii referentské vozidlo,
flexibilný pracovný čas,
bezodné nápoje na office,
kreatívnu prácu v stabilnom, jedinečnom a modernom prostredí,
JRK Prázdniny - ak zamestnanec po vyčerpaní zákonného nároku na dovolenku
potrebuje ďalšie voľno, môže využiť neobmedzené platené voľno. Stačí, ak mu to
schválil priamy nadriadený,
prednosť pri odpredaji firemného majetku,
teambuldingy + firemné školenia,
tréningy, vzdelávanie,
odporúčací bonus - "doveď kamoša" (100+500 Eur),
predplatné odbornej literatúry,
interné súťaže,
voľno pri narodení dieťaťa (5 pracovných dní),
zvýhodnené ceny firemných výrobkov pre zamestnancov,
bonusové karty na zľavy pre nákup firemných výrobkov pre nezamestnancov,
príležitostné darčeky,
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platené voľno počas povianočného obdobia a Silvestra,
"sick days".
Perfektne sa k nám hodíš, ak:
tvoje jazykové znalosti sú:
o Anglický jazyk – profesionálna komunikačná úroveň
o Nemecký jazyk – veľkou výhodou
máš aktívne skúsenosti s riadením vzťahov s dodávateľmi,
vieš dobre vyjednávať s dodávateľmi a súčasne vieš hájiť záujmy našej spoločnosti,
máš profesionálne vystupovanie a veľmi dobré komunikačné schopnosti,
vieš sa rýchlo zorientovať na trhu a máš systém v práci,
vieš pohotovo reagovať na všetky potreby trhu a svojich spolupracovníkov.
Ako fungujeme?
Žijeme poslaním "Pre menej odpadu." a vierou, že každý náš čin prispeje k lepšej
budúcnosti. Sme energický tím ľudí so zápalom pre vec. Neustále sa rozvíjame a
hľadáme do tímu kolegov na rovnakej vlne. Máme otvorené, pohodové a neformálne
pracovné prostredie. Nie sme len kolegovia, ale aj kamaráti. Hoci členovia tímov
pôsobia v rôznych častiach Slovenska a Českej republiky, pravidelne sa stretávame na
poradách, celofiremných kvartálnych plánovaniach ako pomôcť znižovať produkciu
odpadov, ale aj teambuildingoch. Hodnoty, ktorými sa v našej práci každý deň
riadime, sú inovatívnosť, úcta, úprimnosť, dodržiavanie sľubov, vďačnosť a vloženie
maximálneho úsilia do každej úlohy.
S kým budeš primárne spolupracovať?
Sú mladí, energickí, s profesionálnym prístupom, pozitívnym vzťahom k životnému
prostrediu. Profíci vo flexibilite, sem-tam vtipkári, tímoví hráči prichádzajúci s novými
nápadmi a projektmi, ktoré chcú hneď implementovať. Každý deň sa riadia heslom:
„aké si to urobíš, také to máš“ a robia kroky s myšlienkou pre menej odpadu.
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Tvoji budúci pracovní najbližší:
Marián urobí z obyčajných vecí tie zázračné, dokonca aj v odpadovom
hospodárstve.
Rado je mág, je všade a vie všetko.
Mojmír sa snaží, aby bolo u nás v JRK vždy všetko v harmónii s jasnou víziou.
Jeho autenticita je jednoducho znamenitá.
Lukáš vie premiestniť všetko až na koniec sveta.
Lenka dokáže svojim hlasom ovplyvňovať dopravnú situáciu.
Pavel sa nikdy nevzdáva a vždy vie fenomenálne vyjednávať.
Priebeh ako sa môžeš stať súčasťou nášho tímu:
1. KROK: Ešte dnes nám e-mailom pošli CV a výstižný (max. 1 A4) popis "Ako využijem
moje schopnosti v tejto práci a prečo by ma táto náplň bavila?" jobs@jrk.sk
2. KROK: Po zhodnotení doručených CV oslovíme IBA vybraných uchádzačov a
pozveme ich do Bratislavy/Prahy na 1. kolo pohovoru.
3. KROK: ak sa stretneme navzájom v očakávaniach, pozveme ťa na 2. kolo pohovoru,
s top manažmentom našej spoločnosti.
V prípade, že navzájom zo seba odpadneme, stávaš sa súčasťou misie “Pre menej
odpadu.”.
Tešíme sa na Teba!

