
 
 
 
 
 

 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko 

Specjalista ds. zakupów odczynników, materiałów i drobnego 
sprzętu do badań naukowych 

 w Dziale Logistyki  

Nr ref. ABP/1210-045/2021 
 

 
Główne zadania: 

 prowadzenie procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi zasadami w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, 

 merytoryczne przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w porozumieniu z pracownikami 
jednostki składających zapotrzebowania, 

 szacowanie wartości zamówienia, 

 czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, 

 potwierdzanie poprawności zrealizowanych dostaw, 

 rozliczanie umów na dostawy, 

 archiwizowanie dokumentacji związanej z procesem zakupów, 

 przygotowanie wniosków do Urzędów związanych ze szczególnymi wymaganiami przy 
zakupie substancji do badań, 

 przygotowanie i złożenie wniosków na dostawy sukcesywne materiałów do badań, 

 kompletowanie dokumentów niezbędnych do zakupów wewnątrzwspólnotowych i z państw 
trzecich. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 wykształcenie wyższe (minimum licencjackie, inżynierskie) preferowane kierunkowe biologia, 
chemia  i kierunki pokrewne, 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie, 

 samodzielność pracy oraz umiejętność pracy w zespole, 

 wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata, 
 
Mile widziane: 

 doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zaopatrzeniem laboratoriów, 

 znajomość rynku producentów i dostawców materiałów i sprzętu do badań naukowych, 

 znajomość i stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych aktów prawnych w 
zakresie realizacji zakupów na potrzeby badań naukowych, 

 Znajomość aplikacji klasy ERP (z zakresie gospodarki materiałowej). 
 
 



Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni 
medycznej, 

 ruchomy czas pracy, 

 możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim, 

 dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego, 

 dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci, 

 systemy premiowe, 

 trzynastą pensję, 

 możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, 

 inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 

CV prosimy składać do 01.10.2021r. 
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: 
https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_
wum.pdf 
 
 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy.  
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