
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The Stoelzle Glass Group is a leading manufacturer of high-quality packaging glass for the pharmaceutical, spirit, 
perfume and cosmetics and food industries. As a family-owned company with six European and one American 

production facilities, three decorative plants and a total of around 3,100 employees, Stoelzle has more than 200 years 
of experience in glass production. 

 
 

PURCHASE COORDINATOR CAPS AND 
CLOSURES 

 
Your tasks: 

• implementation of the purchasing strategy in the entrusted category (caps and closures) for all 
the plants in the Stoelzle Group, 

• submitting and enforcing orders, 
• negotiating prices and terms of purchases, 
• database management: item coding, cost update, new producers setup 
• establishing and maintaining relations with suppliers, 
• close cooperation with Production Planning, NPD, Quality, Logistic, Sales Department, 
• preparation of analyzes and reports related to the conducted purchasing processes 

 
Our expectations: 

• higher education, 
• about 2 years of professional experience in the purchasing department of a production company, 
• very good knowledge of English, 
• knowledge of Italian and/or German is also welcome, 
• proficient knowledge of MS Office, 
• developed negotiation and interpersonal skills, 
• high analytical skills, 
• results orientation 

 
We offer: 

• work with the latest technologies used in the production and decoration of glass, 
• development training. 
• financial bonuses depending on results, 
• possibility of remote work 

 

Interested candidates are invited to send their CV, together with the GDPR clause, allowing for the 
processing of personal data to the following address: ivano.bruno@stoelzle.com, entering the name of 

the position in the subject of the e-mail.We kindly inform you that we will contact only the selected 
persons. 

FASCINATING 
WORLD OF GLASS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupa Stoelzle Glass jest wiodącym producentem wysokiej jakości szkła opakowaniowego dla branży farmaceutycznej, 

spirytusowej, perfumeryjnej i kosmetycznej oraz spożywczej. Jako firma rodzinna z sześcioma europejskimi i jednym 
amerykańskim zakładem produkcyjnym, trzema zakładami dekoracyjnymi i łącznie około 3 100 pracownikami, Stoelzle 

posiada ponad 200-letnie doświadczenie w produkcji szkła. 
 
 

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW 
 
Twoje zadania: 

• realizacja strategii zakupowej w powierzonej kategorii (kapsle i zakrętki), dla zakładów w Grupie 
Stoelzle,  

• składanie i egzekwowanie realizacji zamówień, 
• negocjowanie cen i warunków zakupów, 
• nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dostawcami, 
• ścisła współpraca z Działem Planowania Produkcji i Nowych Wdrożeń oraz Sprzedaży, 
• przygotowywanie analiz, raportów związanych z prowadzonymi procesami zakupowymi 

 
Nasze oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe, 
• ok. 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziale zakupów w firmie produkcyjnej,  
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  
• mile widziana dodatkowo znajomość języka włoskiego i/lub niemieckiego, 
• biegła znajomość MS Office, 
• rozwinięte umiejętności negocjacyjne i interpersonalne,  
• wysokie umiejętności analityczne, 
• zorientowanie na wyniki 

 
 
Oferujemy: 

• pracę z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w obszarze produkcji i dekoracji szkła, 
• szkolenia rozwojowe i kursy językowe, 
• premie finansowe uzależnione od wyników, 
• prywatną opiekę medyczną (pakiet premium, finansowany przez pracodawcę dla wszystkich 

pracowników), 
• bogaty pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do żłobków  

i przedszkoli, pikniki rodzinne, Mikołajki), 
• bogaty pakiet sportowo-kulturalny (m.in. organizacja ferii dla dzieci, dofinansowanie biletów  

na wydarzenia sportowe), 
• nagrody jubileuszowe i premie świąteczne, 
• możliwość pracy zdalnej 

 

Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do przesłania CV, wraz z klauzulą RODO, zezwalającą na 
przetwarzanie danych osobowych na adres: praca@stoelzle.com, w temacie maila wpisując nazwę stanowiska.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.  
 

FASCINATING 
WORLD OF GLASS 


	Purchase Coordinator STI caps Closures
	ogl. Specjalista ds. zakupow

