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•   Εκπόνηση , διαχείριση και υλοποίηση στρατηγικής αγορών
•   Ευθύνη κατάρτισης budget αγορών και εκτέλεσής του
•   Αποτύπωση πλαισίου ετήσιων συµφωνιών και ευθύνη πλήρους εκτέλεσης τους.
•   Επικοινωνία και συνεργασία/διαπραγµάτευση µε υφιστάµενους προµηθευτές
•   Επικοινωνία και διερεύνηση δυνητικά νέων προµηθευτών σε υφιστάµενες προιοντικές κατηγορίες 
•   Ανάλυση δεδοµένων και µεγεθών για αναγνώριση τάσεων της αγοράς
•   Επικοινωνία και διερεύνηση µε  δυνητικούς προµηθευτές νέων προιοντικών κατηγοριών
•   Ανάπτυξη µακροπρόθεσµων πλάνων για διαχείριση κατηγοριών
•   Ανάπτυξη πλάνων εξόδου και διακοπής µη επιτυχηµένων κατηγοριών και προϊόντων
•   Καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης µε προµηθευτές, για διασφάλιση ιδανικών όρων συνεργασίας (τιµές, 
εξυπηρέτηση, κοκ)
•   Συνεργασία µε προµηθευτές και τµήµα πωλήσεων, προς µεγιστοποίηση ανάπτυξης κατηγοριών
•   Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων και κατηγοριών, προς καθορισµό τιµολογιακής πολιτικής
•   Συνεργασία µε ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, για τον καθορισµό προτεραιοτήτων και προσφορών κύκλων πωλήσεων
•   ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών φυλλαδίων προσφορών
•   Forecast ποσοτήτων παραγγελιών και αποθεµάτων, προς διασφάλιση διαθεσιµότητας και ελαχιστοποίηση 
υπερβολικής αποθεµατοποίησης
•   ∆ηµιουργία / τοποθέτηση ροής παραγγελιών προς προµηθευτές, προς απρόσκοπτη διαθεσιµότητα προϊόντων.
•   Εισήγηση , παρακολούθηση και διασφάλιση εφαρµογής της πολιτικής εφοδιασµού.
•   Συµµετοχή στην εκπόνηση και τήρηση του προϋπολογισµού ύψους αποθεµάτων.
•   Έλεγχος και παρακολούθηση µέσου µηνιαίου ύψους αποθεµάτων
•   Συνεργασία µε τµήµατα εφοδιασµού , αποθήκευσης και διανοµής .
•   Έκδοση εβδοµαδιαίων και περιοδικών αναφορών
•   Ενσωµάτωση των ανωτέρω στο ERP Reporting System

Υπεύθυνος Αγορών & Category Management

Aρµοδιότητες:

Ο Όµιλος επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. , είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος Όµιλος Εµπορίας και 
∆ιακίνησης Αναψυκτικών – Ζύθου – Νερού και Ποτών. Απασχολεί περισσοτέρους από 140 εργαζοµένους και 
εξυπηρετεί τις ανάγκες 5.000 και πλέον τελικών σηµείων πώλησης σε  10 νοµούς σε ολόκληρη τη ∆υτική Ελλάδα
Ο Όµιλος µας αναζητά, δυναµικό και αποτελεσµατικό στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση του Τµήµατος 
Αγορών και ∆ιαχείρισης Κατηγοριών . 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σηµείωµα στο e-mail: hr@bakalaros.gr 
αναγράφοντας στο θέµα τον κωδικό θέσης 
(SAL).

Θα ληφθούν υπ’ όψη µόνο βιογραφικά που πληρούν τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά.

•   Κάτοχος τίτλου BSc/BA Οικονοµικής κατεύθυνσης, 
σχετικής εξειδίκευσης (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Supply 
Chain, Marketing, Category Management, Purchasing). 
MBA θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
•   Αποδεδειγµένα επιτυχηµένη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχο ρόλο, τουλάχιστον πέντε (5) ετών ιδανικά στην 
κατηγορία των beverages.
•   Γνώση αρχών Marketing και Πωλήσεων
•   Κατανόηση και αξιοποίηση τεχνικών ανάλυσης 
δεδοµένων και µεθόδων forecasting
•   Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισµός στο 
αποτέλεσµα.
•   Εξαιρετικές διαπραγµατευτικές ικανότητες, 
•   Εξαιρετικές δυνατότητες γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
•   Εξαιρετικός γνώστης και χρήστης MS Office
•   Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γλώσσες 
θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
•   ∆υνατότητα περιοδικών ταξιδιών εντός και εκτός 
Ελλάδας
•   ∆ίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Υπεύθυνος Αγορών & Category Management

Η εταιρεία παρέχει  ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus απόδοσης, συνεχή εκπαίδευση και προοπτική 
εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και οργανωµένο 
περιβάλλον.
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