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Danmarks bedste trælast indkøber – er det dig? 
  
BAUHAUS er inde i en rivende udvikling og søger derfor en dygtig indkøber, der sammen med et professionelt 

team sikrer at kunderne møder Danmarks største udvalg af byggemarkedsvarer til de rigtige priser indenfor 

trælast, mørtelprodukter og belægningssten. 

Der er tale om en spændende stilling med høj puls og en bred kontaktflade til både interne og eksterne 

samarbejdspartnere. Derfor skal du være både resultatorienteret og struktureret i din tilgang til tingene, 

kunne samarbejde på tværs af organisationen og sætte dit præg i teamet. Jobbet spænder lige fra strategisk 

planlægning og udvikling af nye varer til vedligeholdelse og produktjusteringer af det eksisterende sortiment. 

Du får ansvaret for dine egne varegrupper samt processerne til at nå i mål indenfor sortiment og 

leverandørstrategi, markedsføring, leverandører forhandlinger m.v.  

Du får base sammen med teamet ved BAUHAUS Servicecenter i Tilst og har berøring med varehusene i 

Danmark, Norge og Island samt nationale og internationale leverandører.  

Har du fingeren på pulsen og motiveres du af at sikre det optimale sortiment? 

Som Indkøber kender du vigtigheden af, at sikre det gode samarbejde. Du forstår at sortiment, kvalitet og 

rettidig levering er betydelige parametre for en ordentlig succes. Opgaverne er mange og alsidige herunder: 

• Sortimentsstrategi ved løbende at undersøge markedet for egne varegrupper 

• Gennemføre forhandlinger og optimere samhandelsbetingelser med nationale og internationale 

leverandører 

o Sortimentsstyring / Category Management 

o Medvirke til salgs- og markedsføringsaktiviteter 

o Planlægningen og gennemførelse af kampagner til markedsføring 

o Resultatansvarlige for egne varegrupper 

o 10-15 rejsedage om året indenfor EU. 

Din bagrund og kompetencer: 

• Du har et stort fagligt kendskab til de ovenstående produktområder indenfor trælast, 

mørtelprodukter og belægningssten og besidder godt købmandsskab 
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• Du er resultatorienteret og arbejder struktureret og målrettet for at opnå de fastsatte mål 

• Du har et godt overblik og arbejder selvstændigt med høj detaljesans 

• Du ser muligheder og arbejder løsningsorienteret og innovativt 

• Du har en solid indkøbserfaring og er forhandlingsvant 

• Du behersker engelsk i skrift og tale og kan du begå dig på tysk er det en fordel 

Du kommer til at referere til Produktgruppechefen i BAUHAUS. 

Kan du se dig selv i et spændende og udfordrende job i en international og dynamisk virksomhed med et 

stærkt brand? 

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt: 
 
Headhunter Thomas Aagaard på telefon 2373 3913 eller headhunter Morten Elbro på telefon 2858 0056 
Ansøgning samt CV sendes til job@insightments.dk, mrk.: ”Indkøber” snarest muligt. 

 

   

 
 
 
  


