
 

 

Biztos munkahely, garantált jövedelem széles körű juttatásokkal! Ezt kínálja az energiaszektor! 

Az MVM Mátra Energia Zrt. Magyarország egyetlen olyan jelentős hazai termelő egysége, aki saját tulajdonú bányájából beszállí tott 

tüzelőanyaggal biztosítja a villamos energia előállítását. Az erőmű a megújuló energiatermelésben 2002 óta van jelen. A Társaság 

modernizációs programja a következő évtized egyik legjelentősebb hazai energetikai projektje lesz. 

 

Stratégiai beszerző 

Feladatok 

A hozzárendelt anyagcsoportok vonatkozásában biztosítja a társaság működéséhez szükséges anyag, eszköz és szolgáltatások 

költséghatékony és határidőre történő beszerzését keret/ konszignációs szerződések létrehozásával, valamint értékhatár feletti 

anyag, eszköz és szolgáltatási igények esetén egyedi szerződések megkötésével. 

Részletesen: 

 A hozzárendelt anyagcsoportokra vonatkozóan beszerzési eljárások (pályáztatás, ajánlatkérés, szerződésmódosítás) önálló 
bonyolítása, értékhatár felett megrendelések kezelése és kontrollja. Közbeszerzési eljárás esetén együttműködik a 
Közbeszerzési Iroda munkatársával. 

 Az eljárások dokumentálása az Eljárás táblában, a beszerzési eljárásokról a státusz folyamatos vezetése, valamint a 
megkötött szerződések adatainak rögzítése. 

 Napi munkafolyamat szervezése a szakmailag hozzárendelt kategóriák tekintetében. 

 A szerződések ár felülvizsgálatainak és ár karbantartásainak kezelése, szükség esetén a szerződések módosítása. 

 Piackutatás végzése a beszerzési eljárások és megrendelések létrehozása előtt. A beérkező ajánlatok műszaki és 
gazdaságossági kiértékelését a műszaki partnerrel közösen végzi. 

 Piaci trendek figyelése (árfolyamok, alapanyagárak, tőzsdei jelentések), kockázatelemzés. 

 Az SAP cikktörzsben még nem szereplő új anyagok besorolásáról úgy gondoskodik, hogy azok a megfelelő helyre - különös 
tekintettel az anyagcsoport besorolásokra – és a megfelelően specifikált megnevezéssel kerüljenek. 

 A beérkező SAP szám kérőket kitölti, az anyag- és szolgáltatás törzset karbantartja. 

 A hozzá rendelt anyagtörzs szerinti konszignációs infórekordokat karbantartja. 

 A szerződés késedelmes teljesítése, valamint minőségi reklamációk esetén intézkedik a szállító felé, sürgeti a szállítást, 
illetve javaslatot készít a kötbér érvényesítésére, amit jóváhagyás után érvényesít. 

 A területén folyamatosan figyeli a nem mozgó készleteket. Szükség esetén kigyűjti és jóváhagyás után tevékenyen részt 
vesz a hasznosítási eljárásban. 

 Biztosítja az engedélyezett tartalék anyag- és alkatrészek készletszintjeinek időszakos felülvizsgálatát, javaslatot tesz a 
készletszintek optimalizálására. 

 Biztosítja a készletvezérelt anyag- és alkatrészek készletszintjeinek időszakos felülvizsgálatát, javaslatot tesz a 
készletszintek optimalizálására. 

 Gondoskodik a szerződések szabályzat szerinti archiválásáról. 

 Közreműködik az éves beszerzési terv készítésében, aktualizálásában. 

 A hozzárendelt beszerzési kategóriák vonatkozásában biztosítja a szükséges adatszolgáltatásokat és elemzéseket, elkészíti 
az általa lefolytatott beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó előterjesztéseket. 

 Kapcsolatot tart a szállítókkal, a hozzárendelt beszerzési kategóriákban érintett szállítókról naprakész információkkal 
rendelkezik. 

 A munkakört betöltő munkavállaló köteles az egyéb, a vezető által meghatározott, jellegüknél fogva a munkavállaló 
munkaköréhez kapcsolódó feladatokat ellátni. 

 
Amit kérünk 
 

Képesítés: 

 Felsőfokú (gazdasági vagy műszaki) végzettség vagy 

középfokú végzettség+ felsőfokú szakirányú tanfolyam 

 Legalább egy idegen nyelv (elsősorban angol vagy 

német) társalgási szintű ismerete 

 Felhasználói szintű MS Office ismeretek. 

 Gyakorlati tapasztalat: 3-5 év 

 

Egyebek: 

 Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség 

 Önálló, precíz munkavégzés 

 Pro-aktivitás 

 Üzleti szemléletmód 

 Ügyfélorientált magatartás 

 Analitikus gondolkodás 

 Folyamat és rendszerszemlélet 

 Terhelhetőség, rugalmasság 

 Jó problémamegoldó készség 



 
Előnyt jelent 

 Kiterjedt (e-)sourcing, szállítómenedzsment, költés-és piacelemzés, szerződéskötési és (ár)tárgyalási tapasztalatok 

 Kategória menedzsment tapasztalat: a kategória piacának és jogi/szabályozó környezetének fejlődésének ismerete 

 

Miért jó nálunk dolgozni? 

 kihívásokkal teli, változatos munkakör 

 megbízható, stabil vállalati háttér 

 azonnali kezdés, hosszú távú munkalehetőség 

 versenyképes bér 

 folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek (tréningek, konferenciák) 

 széles körű béren kívüli juttatási csomag (kafetéria, hűségjutalom, 

 utazási hozzájárulás, áramdíj kedvezmény, üdülési támogatás, 

 önkéntes nyugdíjpénztári/egészségpénztári, , élet – és balesetbiztosítás, preventív szűrővizsgálatok) 

 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk fényképes szakmai önéletrajzát  „ Stratégiai beszerző 

 munkakörre”, bérigény megjelöléssel Hegedűs-Haller Kitti részére az alábbi címre: Humánerőforrás-fejlesztési osztály MVM 
Mátra Energia Zrt. 3271 Visonta, Erőmű utca 11. vagy kitti.haller@mert.hu e-mail címre.  


