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Tècnic/a de compres (Suply Chain)BARCELONA (BARCELONA)Empresa: Nom d'empresa no
visibleDescripció: Empresa del sector cosmètic-farmacèutic amb forta implantació internacional,
especialista en la fabricació de productes d'higiene femenina 100% cotó natural i
ecològic.Important empresa del sector Cosmètic-Farmacèutic amb forta implantació a nivell
internacional ha desenvolupat una novedosa gamma de productes patentats a nivell mundial
que la situen actualment en un procés important d'expansió. Per cobrir les necessitats del
departament Suply Chain, es necessita un/a Tècnic/a de compres.  Les seves funcions seran:  -
Establir necessitats de compra.  - Seguiment de comandes i coordinació de la recepció. -
Control i gestió d'stocks. - Estudi de les necessitats de compra vs. comanda a clients (diari). -
Anàlisi de la capacitat de la producció i del personal, coordinant-se amb planificació en funció
de la recepció de materials.  - Seguiment de les previsions de fabricació (coordinació amb
planificació) i modificació d'entrega de materials (setmanal). - Anàlisi de productivitats per
detectar creixements o desviaments. - Validació de factures de matèria prima.  - Informes i
anàlisis de les compres.  - Anàlisis, negociació i millora en la forma de pagament a proveïdors  -
Previsions de compra. - Gestió amb els proveïdors de les no conformitats de matèria primera
fins al seu tancament final. - Control dels contractes signats amb proveïdors assegurant que
totes les matèries primeres estan homologades i compleixen amb la F.T - Atenció a proveïdors i
recerca nous proveïdors. - Recerca i cobertura de necessitats de nous productes tan a nivell
comercial com de producció. - Negociació, previsions i condicions amb proveïdors.  -
Negociació tarifes de transport de les compres i gestió del mateix.Relació laboral: LABORAL
TEMPORALNombre Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a: 015/06/2021
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