Strategic Purchaser
Forretningsorienteret profil med teknisk flair, der er skarp til at opbygge relationer og skabe et
professionelt netværk af samarbejdspartnere søges.
Stillingen

Vi tilbyder

Hos Eltronic Wind Solution i Hedensted vækster vores forretning,
og vi har travlt med udvikling, produktion og servicering af vores
nye samt eksisterende udstyr.

En yderst interessant stilling i en virksomhed, der bærer præg
af udfordrende og spændende opgaver, der bliver løst af
dygtige og hjælpsomme kolleger.

Vi søger en erfaren, kommerciel og teknisk dygtig kollega, der
brænder for indkøb – primært på det strategiske og taktiske niveau. Din fornemste opgave bliver at udvikle og opretholde stærke
relationer til vores nuværende og kommende leverandører.

Vi sætter en ære i at bibeholde den uformelle organisation,
hvor både aktivitetsniveauet og humøret er højt.

Dine primære arbejdsområder bliver:









Ansvarlig for leverandørporteføljen.
Prisoptimering på produkter og komponenter.
Forhandle og indgå aftaler med leverandører
Tilsikre efterlevelse af indgåede aftaler. Sikre sporbarhed og
certifikathåndtering.
Kvalitetssikring af certifikatpakker.
Afvigelseshåndtering.
Auditering af udvalgte leverandører.
Bidrage til udviklingsprojekter med valg af leverandør.

Faglige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du evt. har en håndværksmæssig baggrund
krydret med en akademisk overbygning, samt flere års erfaring
indenfor teknisk indkøb.
Du har været medvirkende til at skabe de rette rammer for indkøb
af tekniske komponenter fra et strategisk sigte til det operationelle niveau. Har du yderligere indkøbserfaring indenfor vindsektoren, er det en betydelig fordel.
Du besidder en stærk forståelse for hele forretningen, og du ved
præcis, hvor du vil kunne bidrage til førnævnte ansvarsområder.
Personlige kvalifikationer
Du besidder evnen til at bevare overblikket i situationer med
mange forskelligartede opgaver og skarpe deadlines. Du arbejder
selvstændigt og har en naturlig gennemslagskraft overfor dine
omgivelser. Du kan kommunikere på alle niveauer.
Du er fleksibel og har lyst til at gå foran og levere løsningen, der
tilfredsstiller kunden og dine kollegaer. Du er kvalitetsbevidst og
kan analysere og løse forholdsvise komplekse problemstillinger.
Dertil motiveres du af, at få hverdagen til at fungere i tæt samspil
med gode kollegaer på tværs af forretningen.

Eltronic er en virksomhed i kraftig vækst, og der er derfor
gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt.
Vi tilbyder attraktive personaleforhold, løn efter kvalifikationer
og en hverdag sammen med nogle af landets dygtigste
teknikere og fagfolk inden for mekanik, plc, el og meget
andet.
Bliv en del af en global vidensvirksomhed
Eltronic Wind Solutions udvikler alle former for udstyr til
vindmøller. Vi har mange kendte, nationale som globale
virksomheder inden for vindindustrien blandt vores kunder.
Eltronic Wind Solutions er en del af Eltronic A/S – et
ingeniørfirma som leverer intelligente specialløsninger i tæt
kontakt med vores kunder og hjælper med at øge deres
konkurrenceevne og skabe en bæredygtig forretning.
Eltronic opererer indenfor vind, marine og produktion.
Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at
kontakte Kristoffer Lund på +45 51572637.
Send venligst din ansøgning og dit CV til job@eltronic.dk.
Skriv ”Strategic Purchaser” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist er den 17. januar 2019.
Ansættelse pr. 1. marts 2019 eller gerne før.

”Vi søger en Strategic Purchaser der kan
hjælpe med at optimere og strømline
forretningsgangene.
.
Vi glæder os til at høre fra dig!”
Kristoffer Lund
Manager Supply Chain Management
Eltronic Wind Solutions

www.eltronic-ws.com

