Inköpsansvarig
Är du intresserad av att vara med och påverka hela företagets inköpsprocess och driva
förbättringarna för att nå våra högt uppsatta mål?
FB Kedjor AB utvecklar och säljer produkter, tjänster och lösningar till kunder inom tillverkande
industri i Norden. FB är specialiserat på kedjetransmissioner och att utveckla kundunika, effektiva
lösningar är styrkan. FB Kedjor har funnits på den svenska marknaden i 110 år och omsätter drygt 100
MSEK. Företaget har 20-talet anställda och ingår i teknikhandelskoncernen Addtech som består av ca
130 bolag och som har en årlig omsättning om ca 8 mdkr. FB Kedjor är i en expansiv fas och
tillsättningen av den nya tjänsten är ett viktigt steg för företagets långsiktiga tillväxt. Läs mer om
företaget på www.fbkedjor.se
I den här rollen kommer du att ha ett helhetsansvar för inköp inom företaget. Inköpsrollen stöttar
samtliga funktioner samt driver arbetet med våra leverantörer och kunder.
I rollen ingår också ansvar för administration av våra avtal avseende avtalsdokumentation, export
regler och lagar, avtalsuppföljning, samt intern kommunikation gällande våra avtal.
Du rapporterar till Operations Manager. Resor i begränsad omfattning förekommer i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
•
•
•
•
•

Planera och utföra inköpen
Följa upp leveransprecisioner och agera på avvikelser
Förbereda, leda och driva förhandlingar där du sköter allt från offertförfrågan till att skriva
avtal
Ansvara för analyser gällande utveckling av volymer och inköpspriser samt följa upp resultat
mot budget, mål och strategi
Styra lagernivåer och avtalen med speditörer gällande transporter

Vem är du? Du är mål- och resultatorienterad, självgående och har en analytisk fallenhet. Som
person har du lätt för att samarbeta och en mycket bra förmåga att skapa och vidareutveckla goda
kundrelationer, både internt och externt. Du är prestigelös och trygg i din roll och delar gärna med
dig av din kunskap till resten av teamet. Du har ett genuint intresse för att driva inköpsarbete, detta
gör du på ett affärsmässigt sätt och med stort personligt engagemang. Att du är handlingskraftig och
skarp förhandlare är ett måste för att kunna prestera i rollen.
Du är energisk och förtroendeingivande, har kunden i fokus och trivs med att skapa kontakter och
nätverk, både inom och utanför organisationen. Du behöver vara en person som är noggrann och
tycker om att arbeta med avtal, dokumentation, rapportering och uppföljning. . Det är en fördel om
du har bred kompetens inom flera områden som ekonomi, produktion och logistik.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Intresserad? Du är välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev men ansök idag
- vi gör urval löpande.
För mer information om tjänsten, kontakta anställande chef Awe Jina , 072 214 93 53. Välkommen
med din ansökan till awe.jina@fbkedjor.se senast 15 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.

