Indkøber / vendor responsible
til vores internationale logistikcenter i Ballerup

Som indkøber hos EET Group indgår du i et team af erfarne medarbejdere som i dag står for indkøbsdelen
af produkter fra en lang række leverandører. Du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med vores product
managers, master data team, demand planners og support funktion, der er lokaliseret både i Danmark og
udlandet. Opgaverne er mange og varierede og ingen dage er ens.
Du vil blive en del af et team på 12 kollegaer i indkøbsteamet. Vi er en del af et erfarent og dedikeret
procurement team med base i Ballerup. Vores daglige arbejde er primært i Navision og vores support
system Zendesk.

Opgaven indebærer
Som indkøber vil du udføre en bred vifte af opgaver; først og fremmest at sikre, at vi har det rigtige på lager
på det rette tidspunkt. Du vil indgå i et team der løbende kan sparre og guide dig, men det er også vigtigt,
at du motiveres af, at arbejde selvstændigt og har en naturlig nysgerrighed i forhold til ny viden og
teknologi.
Jobbet indebærer blandt andet:
Þ
Þ
Þ
Þ

Daglig indkøb for et udvalg af leverandører
Oprette, opdatere og vedligeholde specifikationer og priser på produkter
Forhandle bedre priser på udvalgte produkter
Sikre korrekt varelager blandt andet ved hjælp af forecast, stock rotation, prisændringer
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Daglig kontakt med leverandører, lager, RMA, sælger og product managers
Sagsbehandling af konkrete produktforespørgsler
Sikre sell-in/sell-out kick back I henhold til kontrakter
Udfordre evt leverandører i forhold til deres kontrakter
Sikre skalerbare processer og systemer der supporter et firma i forsat vækst
Deltage i ad hoc opgaver

Personlige egenskaber:
Som person er du engageret og faglig skarp, du tager ansvar og kan arbejde både selvstændigt og i et team.
Du sætter en ære i at løse opgaverne bedst muligt og drevet af at skabe værdi for vores kunder. Du har
økonomisk flair, og et indkøbs- og salgsorienteret mindset samt nemt ved at sætte dig ind i nyt stof. Du
stiller spørgsmål, der udvider din horisont. Vi lægger vægt på at du
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Har en struktureret tilgang til opgaverne
Trives med at have mange bolde i luften på en gang
Er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer
Er fleksibel og serviceminded
Lægger vægt på høj kvalitet af eget arbejde
Er en god købmand, i ordet bedste forstand
Har let ved at sætte dig ind i nye systemer
Taler dansk og har stærke engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt

Vi tilbyder den rette kandidat:
At blive en del af en virksomhed, hvor det går godt. Dine nye kolleger har et højt fagligt niveau, og mange
har en høj anciennitet.
Vi tilbyder en spændende og udfordrende specialiststilling i en international virksomhed med succes og
ambitioner. Du vil komme til at indgå i et team og en virksomhed med en uformel og åben kultur. Udover
personlig og faglig udvikling, tilbyder vi en aktiv personaleforening med mange tilbud om forskellige
aktiviteter samt en god kantineordning, frugt- og morgenmadsordning, mm.

Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Vendor Manager, Ninna Vadt,
på telefon + 45 45 90 18 94
Du søger stillingen ved at sende en ansøgning og dit CV med billede til: Job.supplychain@eetgroup.com
Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt, og der er ingen ansøgningsfrist. Vi leder til vi finder den rigtige.
Kandidater vurderes løbende ligesom vi løbende inviterer til samtaler.
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Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Om EET Group:
EET Group er Europas førende distributør inden for følgende områder: Server, Computer & Printer parts, Storage &
Network, Mobile Parts & Accessories, Consumer Electronics, Surveillance & Security, Professional AV & Digital
Signage, Point of Sale & Auto ID and Logistical Services.
EET Group er grundlagt i 1986 og er i dag repræsenteret med salgskontorer i 25 europæiske lande under det
kommercielle navn EET Europarts.
EET Group er beliggende i Birkerød, lidt nord for København og er moderselskab til alle EET Europarts’ salgsenheder.
EET Group har ca. 600 ansatte, servicerer mere end 43.000 forhandlere og håndterer mere end 1.100.000
forsendelser om året. Mere information kan findes på www.eetgroup.com.
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