
Doktor Leks Sp. z o.o. - duża hurtownia branży chemiczno - higieniczno - kosmetycznej, firma o ustabilizowanej, 

30 letniej tradycji prowadząca sieć oddziałów hurtowych, należąca do jednej z największych Grup Zakupowych 

w Polsce, prowadzi nabór na stanowisko: 

Pracownik Działu Handlowego  

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Klecińska 5 , obok FAT 

Zakres obowiązków: 

• Kontrola i optymalizacja zapasów, nadzorowanie gospodarki magazynowej, 

• Dbanie o dobrą współpracę z dostawcami, 

• Organizowanie akcji promocyjnych, 

• Nadzorowanie i analizowanie wyników swojej kategorii (obrót, marża itp.), 

• Realizowanie założonych celów zakupowo – odsprzedażowych, 

• Praca z budżetem i jego realizacja, 

• Tworzenie zamówień w systemie, 

• Przygotowywanie listy asortymentowej i wycena do gazetki- z całym działem handlowym, 

• Sprawdzanie zamówień oddziałów i wysyłanie do dostawców. 

Oczekiwania: 

 

• Wykształcenie min. średnie, 

• Znajomość oferty producentów artykułów chemii gospodarczej- mile widziane, 

• Doświadczenie w samodzielnych negocjacjach, 

• Umiejętność budowania relacji z kontrahentami, 

• Zdolności analityczne- umiejętność analitycznego myślenia oraz efektywnego rozwiązywania 

problemów, 

• Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

• Odpowiedzialne podejście do pracy, 

• Umiejętność samodzielnego organizowania pracy, 

• Mile widziana znajomość j. angielskiego, 

• Prawo jady kat. B mile widziane, 

• Dyspozycyjność. 

Zatrudnionym oferujemy: 

• Umowa o pracę, 

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, 

• System premiowy w oparciu o realizację zadań, 

• Stabilność zatrudnienia, 

• Możliwości zdobywania bogatego doświadczenia zawodowego, 

• Praca w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. 

 

CV proszę kierować na email praca@doktorleks.pl 

 

Informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Doktor Leks Sp. z 

o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Doktor Leks Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Klecińskiej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 

dobrowolne. 
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