Vi söker en självgående inköpare med start omgående!
Om företaget
Vi har valt att arbeta med marknadsledande varumärken som har kvalité man kan lita på. På
pool- och spasidan så finns produkter från Pahlén, Gullberg & Jansson, Astral, Nitor,
Chemoform Scandinavia, Delphin, Delphin Spa och franska poolskyddstillverkaren Walter.
Samtidigt har vi även ett brett sortiment av andra vattenrelaterade produktgrupper som Spabad
med tillbehör, simutrustning för proffs och motionärer, badtextilier och mycket annat.
Våra tongivande produktområden är:
- Swimmingpool och Utespabad försäljning, både nyproduktion och service/tillbehör.
- Poolprodukter från Pahléns, Gullberg Jansson och ledande europeiska tillverkare.
- Pool- och spakemikalier från Nitor, Delphin, Delphin Spa och Nitor Spa.
- Sim/Semesterprodukter från ARENA, SPEEDO, TYR, Proderm, Swimcoach och Zoggs.

Arbetsbeskrivning
●

Arbeta både med strategiskt och operativt inköp.

●

Hantera beställningar och inköp från befintliga leverantörer.

●

Sourcing och identifiering av nya leverantörer.

●

Medverka vid mässor och event.

●

Sköta förhandlingar gällande volymer, kvalitet, pris och avrop.

●

Jobba nära övriga inom organisationen och rapportera till VD.

I rollen ingår att utveckla sortiment, följa trender och bevaka marknaden och konkurrenter inom
poolbranschen.
Utöver
sortimentsutveckling
arbetar
du
med
uppföljning,
leverantörsförhandlingar, prognoser, leverantörsutveckling och leverantörsuppföljning samt
den administration detta innebär. I tjänsten kan det vid behov förekomma en del resor för att
medverka på leverantörsmöten och mässor.

Vem söker vi?
I din roll som inköpare kommer du få arbeta operativt och/eller strategiskt med inköp och
således ha en viktig funktion på företaget. Önskvärt för att passa in i denna typ av roll är att du:
●

Har högskoleexamen inom teknik, inköp, logistik, ekonomi eller annat relevant område.

●

Tidigare erfarenhet av olika inköpsprocesser.

●

Svenska och engelska flytande i tal och skrift.

●

Har tidigare erfarenhet av Visma eller likvärdigt system.

Du har erfarenhet inom försäljning och inköp samt har arbetat med förhandling och
leverantörer sedan tidigare, gärna inom retailbranschen:
Som Inköpare är du affärsdriven, målinriktad, flexibel och engagerad.
Som person är du strukturerad och metodisk då uppföljning är en viktig del i det dagliga
arbetet.
● Du är lösningsorienterad och ansvarstagande och utför ditt arbete effektivt med god
kvalitet.
● Du är prestigelös och är alltid beredd på att kunna prioritera om vid behov.
●
●

Om anställningen
Lön – Fast
Anställningsvillkor – Heltid, tillsvidare
Ort – Täby
Start – Omgående

Vänligen kontakta Magnus Jannering, jf@jannering.se, för ansökan och frågor.
Vi ser fram emot att höra av dig, intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag.

