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Adresa:ThyssenKrupp Ferostav, s.r.o., Bešeňovskácesta 17, 940 01 NovéZámky, Slovenskárepublika 

Telefón: +421 35 6424215Telefax: +421 35 6426433E-Mail: nz@ferostav.skInternet:www.ferostav.sk 
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Nájdite uplatnenie s ThyssenKruppFerostav, spol. s r.o.  
 

ThyssenKruppFerostav, spol. s r.o. je obchodná firma, ktorá obchoduje s hutníckym a nerezovým materiálom. Na slovenskom trhu pôsobíme od 

roku 1996 a patríme k najvýznamnejším dodávateľom hutníckych produktov. V roku 2007 sa spoločnosť stala súčasťou koncernu 

ThyssenKrupp a zaradila sa tým do silnej medzinárodnej siete, ktorá je jedným z najväčších svetových skupín v oblasti materiálov, technológií a 

služieb. Viac informácií nájdete na www.ferostav.sk. 

 
Pre našu pobočku v Martine momentálne hľadáme 

 

Asistent/ka oddelenia nákupu neželezných kovov s plynulou znalosťou 
anglického a nemeckého jazyka 

 

Pracovná náplň: 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky : 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 

Pre náš tím v meste Martin hľadáme Asistenta/tku nákupu neželezných kovov, ktorý/á bude zodpovedný/á 

za administratívnu podporu procesu nákupu, prieskum cien a trhu, nákup pridelených komodít, sledovanie 

stavu objednávok,  samostatné riešenie pridelených úloh spojených s nákupom, komunikáciu s 

dodávateľmi v anglickom a nemeckom jazyku, analýzu trhu a vypracovávanie ponúk. Táto pracovná 

pozícia je vhodná aj pre absolventa s aktívnou znalosťou anglického a nemeckého jazyka.  

 

- Aktívna telefonická a e-mailová komunikácia a riešenie úloh v anglickom a nemeckom jazyku je bežnou 

súčasťou pracovnej náplne, preto pozícia predpokladá aktívnu znalosť anglického a nemeckého jazyka na 

komunikatívnej úrovni 

- Silné komunikačné a organizačné zručnosti, analytické myslenie 

- Vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať pod stresom 

- Flexibilita, zodpovednosť, tímový hráč 

- Pozícia je vhodná pre jazykovo vybaveného absolventa, ktorý má záujem o rozvoj kariéry v oblasti 

obchodu a o prácu s vysokou dávkou osobného prínosu do výsledkov tímu 

 

- Možnosť sebarealizácie v stabilnej nadnárodnej spoločnosti 

- Priestor pre profesionálny rast, rozvoj vedomostí a znalostí 

- Možnosť ďalšieho vzdelávania 

- Práca v mladom, dynamickom prostredí 

- Mobilný telefón aj na súkromné účely 

 
V prípade záujmu môžete reagovať zaslaním životopisu na 

ivana.nadova@ferostav.sk. 


