Strategisk Indkøber/Sourcing Specialist
Teknisk og/eller kommerciel baggrund
Nøglerolle
Stillingen indebærer et meget alsidigt ansvar, hvor du har
tæt kontakt med store dele af organisationen: Salg, Teknik
og Engineering organisationen.
Du udvikler og eksekverer værdiskabende indkøbsstrategier, udarbejder markeds- og leverandøranalyser, risikovurderinger, leverandørevalueringer – for derigennem at
sikre det bedste beslutningsgrundlag, og iværksætte de
nødvendige handlinger.
Du forestår lokale kontraktforhandlinger med eksisterende
og nye leverandører i ambitionen om langvarige og profitable samarbejdsrelationer.

Den rette baggrund
Den rette kandidat har en relevant teknisk – og/eller kommerciel uddannelse og suppleret denne med erfaring fra en
tilsvarende funktion.

Du har erfaring med strategisk indkøb, category management
værktøjer og modeller og kendskab til SCM. Du kan begå dig
på engelsk.
Af personlige egenskaber lægges der vægt på en analytisk
arbejdsstil, gode samarbejdsevner samt en god gennemslagskraft.

Virksomheden
lægger stor vægt på medarbejderudvikling og trivsel, og
ledelse og motivation er et prioriteringsområde. Du får gode
muligheder for personlig - og faglig udvikling.
Hertil kommer gode ansættelsesvilkår.
Du er velkommen til at kontakte John Wagner, hos People Capital Partner, på telefon 30 24 24 09, hvis du ønsker yderligere
informationer.

Vores klient er det danske datterselskab i en global koncern med mere
end 50.000 ansatte. I Danmark driver
ca. 250 medarbejdere et af de mest
succesrige selskaber i koncernen.
Virksomheden, der er beliggende i
Storkøbehavn, leverer større tekniske
projekter på B-t-B og B-t-P markedet,
hvor krav til kvalitet, sikkerhed, miljø
og punktlighed er afgørende parametre.
Koncernen er på Forbes liste over de
mest innovative selskaber i verden. Det
danske selskab ønsker nu at styrke sin
indkøbs- og sourcing funktion gennem
ansættelse af en kompetent Strategisk
Indkøber / Sourcing Specialist.

Send gerne ansøgning og dit CV til job@peoplecapital.dk .

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere
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