Strategisk indkøber

til teknologisk førende international elektronikvirksomhed
Vil du bruge dine kompetencer og erfaring i en markedsledende og hurtigt voksende virksomhed med specialisering
i bæredygtige energiløsninger i verdensklasse?
Eltwin har igennem de seneste år været igennem en rivende udvikling, både med hensyn til vores omsætning, og med at
tilpasse vores processer til en større organisation. Vi søger en person, der vil være med til at tage de næste skridt mod
at blive en leverandør i verdensklasse.
Med reference til virksomhedens logistikchef og i samarbejde med teamlederen for indkøbsafdelingen på fem
personer i Risskov skal du være med til at:
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•
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•
•
•
•
•
•
•

varetage strategisk indkøb inden for elektronik, elektromekanik og mekanik
udbygge relationer til leverandører, med henblik på langvarige partnerskaber
forhandle kontrakter og prisaftaler med vores leverandører
vedligeholde og optimere stamdata
godkende og evaluere leverandører i samarbejde med vores kvalitetsafdeling
drive optimeringer af vores indkøbsprocedurer ud fra et helhedsperspektiv
lave forespørgsler til leverandørerne
udarbejde strategi for category management
håndtere implementeringen af krav fra vores kunder ud mod leverandørerne
håndtering af eskalerede kvalitetssager og implementering af kvalitetskrav ved vores leverandører
deltage på udviklings projekter i samarbejde med PTA, kvalitet, R&D samt salg
følge markedsudviklingen inden for dit område samt source komponenter og leverandører

Dine kvalifikationer
Vi er på udkig efter en superengageret medarbejder, der med intelligente og holdbare løsninger vil være med til at gøre
virksomheden endnu stærkere. Du...
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har mindst 5 års erfaring med strategisk indkøb af elektronikkomponenter
har erfaring med pris og kontraktforhandling med leverandører
får tingene til at ske, arbejder selvstændigt og struktureret og kan lide at have ”hands-on” på relevante opgaver med
fokus på total cost og kvalitet frem for kvantitet
er teamplayer, proaktiv, tager initiativ, og er løsningsorienteret
har med fokus på langvarige relationer, en opbyggende og vedligeholdende tilgang til dine leverandører
har en god forståelse for processerne og kommercielle aspekter i en større virksomhed, og kan operere både på
operationelt, taktisk og strategisk niveau
har erfaring med at identificere og håndtere leverings- og kvalitetsrisici i forsyningskæden
kan holde overblik over hele forsyningskæden, og identificere både problemer og muligheder
har erfaring med eller forståelse for projekt arbejde
kan skabe løsninger på tværs af organisationen i samarbejde med andre interessenter
evner at have mange mål og resultater der skal opnås både på den kort som på den lange bane
har gode engelskkundskaber og er erfaren bruger af std. IT-værktøjer og ERP-systemer
har en kvalificerende og relevant teknisk eller kommerciel uddannelse
må forvente rejseaktivitet i mindre omfang

Strategisk indkøber

til teknologisk førende international elektronikvirksomhed
Vi tilbyder
Vi tilbyder dig en spændende nøglerolle med mulighed for at påvirke indkøbsprocesserne samt for personlig og faglig
udvikling. Du bliver en del af et indkøbs- og logistikteam med en uformel og humoristisk omgangstone i et dynamisk
kunde- og udviklingsorienteret miljø.
Om Eltwin Group
Eltwin Group udvikler, producerer og sælger power elektronik til automation. Vi er specialister i styring og regulering
af elektriske motorer og har mere end 40 års erfaring i levering af industrielle elektronikløsninger til kunder på OEMmarkedet i hele verden.
Vi satser massivt på konstant udvikling af innovative og energieffektive produkter og systemløsninger i høj kvalitet.
Vores overordnede mål er at kombinere en stærk, bæredygtig vækst med sund lønsomhed. Vi understøtter transitionen til et
mere bæredygtigt samfund ved at udvikle energieffektive invertere, softstartere og sensorer, som hjælper vores kunder
til at minimere deres aftryk på klimaet ved at nedsætte energiforbruget.
Mere end 250 kompetente medarbejdere og et effektivt produktionsapparat i både Danmark og Polen danner rammen
om en moderne virksomhed med hovedkontor i Risskov.
Eltwin Group er en del af den svenske industrikoncern NIBE Industrier AB, som er repræsenteret globalt med mere end
15.000 medarbejdere. NIBE Industrier AB er børsnoteret på Nasdaq Nordic i Stockholm.
Bliv en del af Eltwin Group
Eltwin Group tilbyder et job i en markedsledende og international virksomhed i vækst med en flad ledelsesstruktur, hvor
du har frihed til at handle og tage ansvar. Vi lægger vægt på, at du besidder den nyeste viden inden for dit fagområde og
prioriterer derfor udvikling og uddannelse, der kan styrke dine faglige kompetencer.
I Eltwin Group har du mulighed for faglig sparring fra et netværk af kollegaer i hele verden. Vi sigter mod at være en
interessant og udviklende arbejdsplads for vores medarbejdere, der tiltrækker tilfredse kunder, som værdsætter vores
kvalitetsprodukter. Vores aktiviteter er præget af åbenhed og ansvarlighed.
Eltwin tilbyder en attraktiv lønpakke og pension.
Kontakt
Er du interesseret i at vide mere om dette spændende job, er du velkommen til at kontakte teamleder for indkøb Hanne
Krone på hk@eltwin.dk eller tlf. 44 22 06 51.
Ansøgning
Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til hr@eltwin.dk mrk. Strategisk Indkøber. Stillingen tages af nettet og
besættes, når en egnet kandidat er fundet.
Se mere på eltwin.dk og følg os på LinkedIn.

