Strategisk indkøber
Vi har den rette stilling til dig, der kan nikke genkendende til ord som leverandørsøgning, operationelt indkøbsarbejde,
kategoristyring af produktportefølje, leverandørperformance, omkostningsreduktioner, forhandling og analytisk tilgang.

Med reference til indkøbschefen bliver du ansvarlig for en leverandørportefølje, hvor du gennem strategisk og operationelt indkøbsarbejde sikrer at pris, kvalitet, leveringsperformance m.v. er i højsædet. Du vil få en spændende og udfordrende hverdag
blandt gode kolleger, hvor vi har et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne.

Din funktion
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af indkøbsordrer - herunder opfølgning på leverandører ift. kvalitet, leveringstid, leveringssikkerhed m.v.
Sikre optimal leverandørportefølje
Opbygning af strategiske leverandørpartnerskaber
Løbende optimering af pris, performance, kommercielle vilkår og leverandørstruktur
Forhandlingsarbejde samt udarbejdelse af kontrakter
Leverandørselektion, -vurdering samt -auditering
Projektarbejde internt og eksternt

Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Minimum 3 års erfaring fra arbejdet med indkøb og supply chain management
Erfaring med category management og sourcing i asiatiske lande
Teknisk ‘mindset’ er en fordel
Godt kendskab til NAV eller AX såvel som Office-pakken
Gerne en erfaren bruger af EXCEL
Forhandlingsvant på både dansk og engelsk

Din profil
•
•
•
•
•
•

I stand til at arbejde selvstændigt såvel som i teams
Analytisk tankegang og har fokus på detaljer
Gode kommunikations- og samarbejdsevner
Struktureret og detaljeorienteret
Kvalitetsbevidst og vedholdende
God til at opbygge relationer og samarbejde både internt og eksternt

Vi tilbyder
•
•
•
•

En alsidig stilling i en markedsledende virksomhed i fremgang
Et hold af dygtige og engagerede kolleger der har stor erfaring i branchen
Løn efter kvalifikationer der inkluderer pensionsordning samt helbredsforsikring
Stillingen er placeret i vores afdeling i Odense SV

For yderligere information omkring stillingen kontakt indkøbschef Peter Lössl på mail pls@fku.dk.

Ansøgning

Send venligst din ansøgning inkl. CV på mail: job@fku.dk og mærk den ”Strategisk indkøber”.
Ansøgningsfrist er 14. juni 2019.
Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi er Danmarks førende inden for løftegrej og løfteudstyr, stålwirer, taljer, kraner og beslægtet udstyr til
industri, marine og offshore - og meget af dette benyttes i dag over hele verden. Med afdelinger beliggende i Odense, København, Esbjerg og Aalborg samt
over 25 mobile serviceenheder er vi landsdækkende, og vi bestræber os altid på at tilbyde vores kunder en kompetent og hurtig service.
Læs mere på www.fku.dk

