
 
 
Drogi Kandydacie, jeśli przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji, będziesz miał okazję pracować z nami na stanowisku: 
 

Specjalista ds. Zaopatrzenia 
Miejsce pracy: Łódź, ul. Piotrkowska 60 

 

Główne  zadania: 
 

 Realizacja zadań z obszaru zaopatrzenia zgodnie z wyznaczonymi celami, 

 Zapewnienie terminowych dostaw surowców i opakowań pod bieżącą produkcję,  

 Przygotowywanie planów produkcji dla dostawców,  

 Realizacja czynności administracyjnych, tj. wysyłanie zamówień zakupu na surowce i opakowania pod bieżące 
plany produkcyjne do dostawców na podstawie przeliczenia zapotrzebowania w systemie MS Axapta,  

 Kompleksowa obsługa reklamacji przy dostawach (wyjaśnianie rozbieżności z dostawcami,  wystawianie linii 
zwrotu i zamówień zakupu do reklamacji, obsługa zwrotów),  

 Sporządzanie i dostarczanie zleconych analiz i raportów, w tym analiza planów długookresowych,  
 Współpraca z innymi działami, m.in. Logistyki, Produkcji, Zakupów. 

 

Wymagania: 
 

 Pierwsze doświadczenie operacyjne zdobyte w dziale zaopatrzenia w firmie produkcyjnej,  

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (głównie MS Excel),  

 Mile widziana znajomość języka angielskiego w na poziomie B1,  
 Zdolność do szybkiego podejmowania zdecydowanych działań,  

 Umiejętność pracy pod presją czasu, 

 Odporność na stres, opanowanie, 

 Umiejętność współpracy z innymi działami wewnątrz firmy oraz dostawcami.  
  

Oferujemy: 
 

 Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, 
 Wynagrodzenie dwuskładnikowe (płaca zasadnicza + kwartalne premie uznaniowe), 
 Współpracę z profesjonalnym i przyjaznym zespołem fachowców,  
 Pakiet benefitów: dofinansowanie do karty Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, 

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, platforma e-learningowa do odświeżenia/nauki z języka angielskiego, 
paczki z lodami, kompleksowe wdrożenie pracownika,  

 Pracę od poniedziałku do piątku (godziny pracy: pon  - czw 8:00-16:30, pt 8:00-15:00, w tym pół godzinna 
przerwa lunchowa). 

 

O nas: 
 
FF Marka Własna Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z 20-letnim doświadczeniem na rynku lodów i deserów mrożonych, 
posiadające dwa zakłady produkcyjne: w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym oraz Biuro Handlowe w Łodzi. Spółka 
specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych. Wieloletnia  działalność oraz współpraca 
z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że FF Marka Własna Sp. z o. o. doskonale orientuje się w najnowszych 
technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach. 
Nasza misja,  wizja i strategia: http://ff-mw.pl/misjawizjaistrategia/#text 
Nasze wartości firmowe: http://ff-mw.pl/wartoscifirmowe/#text  
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: rekrutacja@ffmw.pl lub natalia.rosol@kilargo.pl.  
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.  
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Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych 
osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.  W 
przypadku gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam 
również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę 
odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego. 
 
Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział  w przyszłych procesach rekrutacyjnych:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych 
osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych 
przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.  
 
K lauzula informacyjna dla kandydata do  pracy: 
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 60, 90-105 Łódź (KRS: 469 - pokaż numer telefonu - 8).  
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych 
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.  
3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). [art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: 
„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co 
najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarza nie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy”]  
4. Przysługuje Pani/Panu:  
- prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lu b 
ograniczenia przetwarzania; 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
- prawo do przenoszenia danych; 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
- w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez FF Marka Własna Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi.  
6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez 
administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; 
zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świad czenia usług; inne osoby, 
o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.  
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia 
zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez FF Marka Własna Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a 
w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych 
prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.   
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: IOD[małpa]ff-mw.pl. 
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