Taktisk Inköpare BLS Industries
BLS Industries är en innovativ och framstående koncern inom VVS-branschen. Vi är en av
Skandinaviens ledande tillverkare av produkter för badrum och kök, där tillverkning sker i
egen regi i Sverige. Koncernens huvudsakliga produktsegment är golvbrunnar, golvrännor,
inomhusavlopp, rostfri inredning och rostfri sanitet.
Vi söker nu en Taktisk inköpare som kommer får en central roll i inköpsorganisationen med
inblick i hela koncernen. Fokus för rollen är att, på uppdrag, driva inköpsaktiviteter med mål
om besparingar och förbättringar som ger mervärde.
Du kommer internt agera som en resurs för hela bolaget kring inköpsfrågor och arbeta
tvärfunktionellt med produktion, utveckling, marknad och ekonomi. Du har löpande kontakt
med våra externa leverantörer och driver självständigt olika typer av aktiviteter och projekt.
I arbetet ingår även att konkurrensutsätta, utvärdera och vidareutveckla befintliga och nya
leverantörer, samtidigt som du säkerställer sunda relationer och förutsättningar i samarbetet
med våra leverantörer.
Du kan komma att delta i utvecklingsprojekt och du har en viktig funktion i samband med inoch utfasning av artiklar där du ansvarar för administrativa förberedelserna samt optimering
av försörjningskedjan.
Kvalifikationer & Personliga egenskaper
Du har utbildning inom ekonomi, teknik eller inköp, alternativt erfarenhet som bedöms vara
likvärdig.
Du har några års erfarenhet av taktiskt/strategiskt inköpsarbete.
Du behöver vara strukturerad, noggrann, effektiv och ha en god analytisk förmåga.
Som person är du resultatorienterad och har hög drivkraft. Det är viktigt att du kan och trivs
med att arbeta självständigt. Vidare har du en god förmåga att skapa relationer och har lätt
för att kommunicera.
Du har goda kunskaper i MS Office och gärna också Microsoft Dynamics AX.
Du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Placeringsorten är Ystad och resor till övriga BLS-enheter samt leverantörer förekommer
efter behov.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum; 2018-03-16
Kontakta Pär Jörgensen för mer information, par.jorgensen@blsindustries.se

