VI SØGER EN INDKØBER MED TEKNISK OG KOMMERCIEL BAGGRUND, DER BLIVER ANSVARLIG FOR HELE INDKØBS - OG L AGERFUNK TIONEN I SCANDI BYG
I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri gennem en innovativ og bæredygtig byggeproces.
Det stiller krav til os alle i koncernen. Der skal være fuldt fokus på detaljerne, der skal arbejdes struktureret og med
en systematik, der sikrer vi kan leve op til visionen. Vi er Svanemærket, og det stiller store krav hele vejen rundt – og
dermed også i indkøbsprocessen.
I indkøbsfunktionen er du den bærende kraft i at sikre, at alle indkøb sker i overensstemmelse med vores høje kvalitetskrav, samt at alle leverandører lever op til vores svanemærkning. Du bliver overordnet ansvarlig for indkøbsstrategier og handlingsplaner, samtidig med at du indgår i et samarbejde med de øvrige indkøbschefer i vores koncern.
Under indkøbschefen hører også den samlede lagerfunktionen i Scandi Byg.
S TANDARDEN FOR FREMTIDENS BYGGERI
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer. Vi er på
en rejse, hvor automatisering, digitalisering og bæredygtighed står øverst på dagsordenen. Vi har egen tegnestue, der
projekterer og udarbejder produktionsgrundlaget i 2D og 3D. Vi har fokus på leveringsevnen, kapacitetsudnyttelsen
og at vi altid har de rette ressourcer og kompetencer til at udføre jobbet. Som indkøbschef vil du have en central rolle
i hele denne proces og være med til at sikre, at vores leverandører også lever op til vores krav.
DU KOMMER BL AND T ANDE T TIL AT ARBE JDE MED:
• Udformning og implementering af indkøbsstrategier og handlingsplaner
• Drift og optimering af indkøbs- og lagerfunktion
• Strategisk, systematisk og taktisk udvikling af leverandørforhold med hensyn til kontraktforhandling, indkøbsbetingelser, prisaftaler og evaluering, herunder fokus på overholdelse af Svanemærkning
• Udarbejdelse af koncernaftaler i samarbejde med MT Højgaard
VORE S KR AV TIL DIG :
• Du har flere års erfaring fra lignende job, med en teknisk, kommerciel baggrund
• Du er helt skarp på processen med at forhandle konkurrencedygtige priser
• Stor forståelse og indsigt i virksomhedsprocesser, driftsøkonomi, produktion, salg og supply chain
• Evnen til at tænke nyt og kreativt
• Gode samarbejdsevner og et godt humør
• Stort engagement
Indkøbschefen refererer til Fabrikschefen og får udover selvstændigt ansvar for indkøbsfunktionen også ansvaret for
disponering og lagerfunktionen.
Interesseret så skynd dig at sende dit CV og ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Indkøbschef
2019-09”. Vores nuværende indkøbschef har søgt nye udfordringer uden for Scandi Byg, så din tiltrædelse må gerne
være snarest muligt, men vi venter selvfølgelig på den rigtige kandidat. Ansøgninger behandles løbende.
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fabrikschef Carsten Levorsen på mail cle@scandibyg.dk
/ telefon 2270 7538 eller HR-chef Helle Vinther på mail hei@scandibyg.dk / telefon 4060 1096.
BL IV EN DEL AF SC ANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Danmarks største inden for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i
Løgstør og opført på byggepladser primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bæredygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier.
Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning
& sundhed på www.scandibyg.dk.

