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Strategisk indkøbschef  
-ansvar for de europæiske sites, med udgangspunkt fra Nordjylland 

 

Har du erfaring fra en international produktionsvirksomhed, og brænder du for at udvikle 

indkøbsstrategierne og eksekvere på dem? 

 

Fagligt er du en stærk og erfaren indkøber med stor erfaring i global strategisk sourcing og 

optimering af supply chain på tværs af de europæiske produktionsfaciliteter. Du er en 

udpræget teamspiller, som nyder at arbejde i et internationalt miljø i en projektorienteret 

virksomhed. 

 

Du får en varieret hverdag, hvor samspillet med leverandører og kolleger bliver afgørende for 

fortsat succes. Du fungerer som "fagkompetent" og yder vejledning og støtte til interne 

snitflader, og samtidig optimerer udviklingen af sourcingstrategien og eksekvering. 

 

Ledelse af kategoriaktiviteter med leverandører, herunder forhandling og afslutning af 

strategiske leverandøraftaler på divisionsniveau - Strategisk Sourcing. 

 

Primære ansvarsområder 

 

o Udvikle og gennemføre sourcingstrategien sammen med kompetente kolleger 

 

o Sikre strategiske initiativer opnås til tiden 

 

o Forhandling af kontrakter, samt disponering af råvarer til produktionsfaciliteterne  

 

o Styrring af den globale forsyningskæde (TCO) 

 

o Implementering af de globale indkøbsstrategier  

 

o Performance review af leverandører 

 

o Samarbejde med produktion og planlægning for at lette Kan Ban og lageropfyldning 

 

o Miljø og sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold  

 

o Overholdelse af ISO samt øvrige certificeringsstandarder 

 

o Produktionsplanlægning  

 

 

Kvalifikationer 

 

Du har sikkert en relevant kandidat eller bacheloruddannelse eller tilsvarende 

erhvervserfaring, og 5 års dokumenteret erfaring inden for professionelt indkøb i en 

international produktionsvirksomhed. Har du også arbejdet med strategisk sourcing og 

kontinuerlig optimering af produktionsmiljøer så er det en stor fordel. 

 

 

Dit moralske kompas peger ”true north”, og som kompetent indkøber kender du 

nødvendigheden af kvalitet i både detalje og de store linjer.  

Som menneske er du resultatdrevet og udviklingsorienteret, ser lyst på tilværelsen og nyder at 

gå forrest i samarbejdet med dine dygtige kolleger. 

 

Som leder går du forrest, og du er vant til at kommunikere på alle niveauer i en organisation – 

både på dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt. Du udviser respekt og gode 
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samarbejdsevner både internt og eksternt. Som person er du desuden struktureret og går 

metodisk til dine arbejdsopgaver. 

 

Vi tilbyder 

 

Du bliver chef for afdelingens 2 medarbejdere.  Endvidere må der påregnes mindre 

rejseaktivitet, 20 – 30 dage om året. 

 

Af diskretionsårsager holdes virksomhedens identitet anonym. 

 

Ansøgning  

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Morten Elbro, tlf. 2858 0056 eller 

Thomas Aagaard på tlf. 2373 3913.  

 

Ansøgning mærkes ”Indkøbschef” og sendes til job@insightments.dk  

 

Der indkaldes løbende til samtaler.  

 

 

  


