Indkøber
Vil du arbejde med operationelt indkøb af tekniske produkter i en international projektvirksomhed? Er du en ambitiøs, nysgerrig og målrettet indkøber, der brænder for indkøb og optimering. Har du værktøjskassen i orden og vil
du være med til at løfte barren i en travl indkøbsafdeling, hvor opgaverne er mange?

Jobbet
Vi omstrukturerer vores indkøbsafdeling og har i den forbindelse brug for en ny kollega til at forestå de daglige
indkøb, samt arbejde med at professionalisere vores operationelle indkøbsarbejde.
Vi søger en erfaren indkøber, som har styr på de daglige processer i en operationel indkøbsfunktion og som sætter en ære i rettidig omhu.
Du vil blive en del af et mindre team på 5 indkøbere (2 operationelle indkøbere & 3 strategiske indkøbere), der
alle sidder på vores fabrik i Trige. Med reference til indkøbschefen får du en travl og alsidig hverdag, hvor du vil
have en bred kontaktflade til alle funktioner internt, mens du eksternt har styr på, at din leverandørportefølje leverer i rette mængde og til rette tid.

Dine primære arbejdsområder vil være:









Dagligt indkøb til produktionen og Spare Parts.
Daglig opfølgning på ordrer og leverandører.
Oprettelse af varer og vedligeholdelse af masterdata i SAP.
Identificering af optimeringsmuligheder, samt igangsætning og gennemførelse. Primært med fokus på interne processer, logistik og konsolidering af leverandører.
Daglig fakturakontrol.
Forhandling og ajourføring af rammeaftaler i tæt samarbejde med den ansvarlige strategiske indkøber.
Tæt intern dialog med produktions-, salgs-, projekt- og ikke mindst udviklingsafdelingen.

Din succes afhænger i høj grad af din evne til at sikre systematik og metodik for optimalt operationelt indkøb samtidig med, at du også evner at eksekvere og lave det udførende arbejde.

Faglige og personlige kvalifikationer:








Du har solid erfaring med operationelt indkøb fra en teknisk produktionsvirksomhed, gerne kombineret
med en relevant kommerciel uddannelse med fokus på indkøb.
Du har et kommercielt mindset og besidder et godt købmandskab, ligesom du er handlekraftig, selvkørende og initiativrig.
Du er analytisk og vedholdende og formår struktureret at omsætte data til brug for beslutningsgrundlag.
Du kommunikerer naturligt på alle niveauer og evner at skabe gode samarbejdsrelationer internt såvel
som eksternt.
Du har gennemslagskraft, når du forhandler med leverandører og kolleger, og du har kendskab til samhandelsaftaler og kontrakter.
Du har gerne kendskab til SAP, vigtigst er det dog, at du har erfaring med produktionsstyringssystemer.
Endelig behersker du dansk og engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får mulighed for at bruge din erfaring til, at skabe synlige resultater. En stilling, hvor du bliver opfordret til at stille spørgsmålstegn, finde optimeringsmuligheder og følge dem til
dørs. En stilling, hvor struktur, systematik og rettidig omhu er nøglen til at få tingene til at fungere.
Derudover får du pensionsordning, sundhedsforsikring, mulighed for fleksibel arbejdstid, en attraktiv kantineordning, massørordning, velfungerende personaleforening og kunstforening, og sidst men ikke mindst får du nogle
engagerede og dygtige kolleger.

Er du interesseret i stillingen?
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Upload en motiveret
ansøgning og CV via Quick Apply.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Strategic Sourcing & Procurement,
Mads Løcke, på tlf. 2260 1464.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Om virksomheden
LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr til fjerkræ- og fiskeindustrien med over 1.100 ansatte i hele verden. LINCO Food Systems A/S udvikler
maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus er BAADER Gruppens hovedcenter i forhold til fjerkræindustrien. Virksomheden udvikler, producerer og sælger maskiner og komplette anlæg og har en global eksportandel på 95-99 %. Virksomheden beskæftiger ca. 550 medarbejdere fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA og er i øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer, distributører og agenter.

