
 

Jméno a příjmení: NOVOTNÁ Eva Marie 

Titul: Ing. 

Obor: management 

Specializace: manažerka v oblasti průmyslu, aktuálně pracuje pro Industrial Segment, dříve 

např. pro SKODA AUTO či BROSE, pozice sourcing manager, commodity manager aj. 

Email:  
 
Web: - 

CV:  

Aktuální pozice: 

Globální strategický nákup pro Industrial Segment, celosvětově 

Globální strategický nákup pro Industrial Segment, celosvětově 

Kooperace se zákaznickými týmy na nových projektech 

Řízení nových projektů se servisem pro zákazníka 

Generování projektů s potenciálem na snížení nákladů 

Uzavírání globálních smluv se strategickými dodavateli 

Roční vyjednávání o cenách s dodavateli – celosvetově pro evropske závody 

Změnové řízení v rámci projektu s dodavateli 

Nákupní zodpovědnost v dané komoditě: 80 mil.USD 

 

květen 2008 – květen 2011 



BROSE, OSTRAVA (CZ) 

Mechatronické systémy do osobních automobilů (sedačky, dveřní zámky, zvedače oken, 

motory) 

Sourcing Manager pro východní Evropu (CZ, SK, H, PL,RU, BG, R0,UA) 

Mapování trhu a analýzy trhu ve východní Evropě 

Poptávkové řízení a cenová vyjednávání s lokálními dodavateli 

" Model: Total Cost of Ownership" 

Sourcing and Resourcing aktivity vč. Řešení problému s dodavateli 

Projekt Management mezi zákaznickým týmem a seriovým nákupem 

Koordinace náběhu výroby, seriové produkce u dodavatele vc. Testu plneho nasazeni vyroby 

Dohled nad procesem neustálého zlepšování rozvoje dodavtelů 

Vyjednávání kontraktů s lokálními dodavateli (cenové snížení se targetem) 

Finální rozhodnutí o zadání projektu na  „Brose Entscheidung Sitzung“ (management 

meeting na centrále v Coburgu) 

Nákupní zodpovědnost celkově s východoevropskými dodavateli: 60 mil.EUR 

 

červen 2003 – leden 2008 

HONEYWELL ACS, Brno (CZ) 

Automation & Control Solution pro budovy a zařízení 

Sourcing ER EMEA/ nákup – Commodity manager: Sheet Metal, Stamping, Springs 

EMEA průzkum trhu (CZ, SK, H, PL, RO, BG, TR) 

Tvorba nákupní strategie s dodavateli z oblasti EMEA s ohledem na globální směr koncernu 

Výběr a hodnocení dodavatelů 

Benchmarking, sourcing and re-sourcing activity 

Poptávkové řízení, analýzy, cílové ceny a vyjednávání 

Koordinace mezi. Projektového týmu, kooperace s vedoucími nákupních týmů v Evropě, 

technickými odděleními a inženýry kvality 

First parts approval process, cooperation with Business Units, contract negotiation 

Vedení lokálního nákupního týmu v Brně (6 měsícu, 2005) 



Zodpovědnost za přesun nákupního oddělení (dat a procesů) z Nemecka-/Arnsberg (D) do 

Brna (CZ): 2004 

 

září 1999 – březen 2003 

SKODA AUTO (VW skupina), Mladá Boleslav (CZ) 

Výroba osobních automobilů 

Global and Forward Sourcing: Technický nákupčí pro nové projekty 

Vedení poptávkového řízení, vyjednávání o cenách, výběr dodavatelů pro nové projekty, 

vyhodnocování nabídek 

Příprava, organizace a řízení vyjednávacích workshopů s dodavateli s ohledem na globalní 

dodací podmínky koncernu 

E-business 

Finální prezentace projektů přes video conference nebo přímo v centrále, ve Wolfsburg (D) 

Vyhotovení fin. rámcové smlouvy 

 

1993 – 1999 

Diplom - Inženýr 

Masarykova Univerzita Brno – Wirtschaftsuniversität Wien: mezinárodni marketing a 

management 

Mendelova Univerzita Brno, specializace: Management-Ekonomie 

Universität für Bodenkultur Vienna, zaměření: obchodní ekonomie (Erasmus program) 

 


