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European Purchasing Manager 
Opbygning af strategisk, teknisk indkøbsfunktion i Europa 

 

For vor kunde Time International A/S, søges en European Purchasing Manager, som 

udvikler, leder og gennemfører indkøbsstrategier for de europæiske aktiviteter - 
koordineret sammen med vores team i Waco, Texas, USA og de operationelle hold i 

Danmark, Frankrig og Storbritannien. 

 
Time International A/S i Farsø oplever en positiv udvikling i det europæiske marked for 

vognmonterede hydrauliske lifte, og søger en stærk international indkøbschef som med base i 
Farsø, Himmerland, skal varetage den samlede indkøbsstrategi, leverandør udvælgelse og 

forhandlinger, med reference til Time International A/S’ CEO Kim Bach Jensen. 

  
Rette vare til rette tid  

Dit ansvar bliver at sikre et tæt og konstruktivt leverandørsamarbejde med udgangspunkt i 

optimering og udvikling inden for kvalitet, produktudvikling og omkostningsstyring. Med 
struktur og overblik spiller du hovedrollen som strategisk/taktisk ansvarlig i samarbejde med 

de lokale organisationer i Danmark, Frankrig og Storbritannien, som disponerer i det daglige. 
 

Dine primære opgaver er:  

• Indkøb strategisk og taktisk – sikre optimal leverandør sammensætning for de 3 lande 

• Forhandling af samhandelsaftaler og planlægning af leverandørbesøg internationalt  

• Overvåge leverandør performance og afholdelse af opfølgningsmøder 

• Implementere processer og strategier med de 3 europæiske organisationer 

• Analysere relevante indkøbsdata 

• Definere og sikre at faste rutiner og opfølgningsopgaver i indkøb overholdes  

• Rejseaktivitet til leverandører og de 3 sites anslås til ca. 75 dage det første år.  

 

Du får en central rolle i Time International’s fortsatte vækst og det er derfor også afgørende, 

at du har lyst til at påtage dig rollen at drive organisationen og ”sælge” det professionelle 

indkøb ind til hele organisationen. 
  

Stærk relationsopbygger  
Din uddannelsesmæssige baggrund er inden for indkøb/handel suppleret med minimum 3-5 

års ledelseserfaring fra en indkøbsfunktion og ideelt med erfaring fra elektronik/mekanik. Du 

er vant til at begå dig i forskellige kulturelle sammenhænge og evner at sikre konstruktive 
forhandlinger gennem din partnerskabstilgang. Opbygning af stærke personlige relationer til 

leverandørerne falder dig naturligt, og du fremstår som resultatorienteret og pragmatisk. Når 

det er nødvendigt træder du i karakter, og du evner at nå mål og resultater på både kort og 
lang sigt. Du har en energisk tilgang og får energi af at skabe resultater sammen med andre.  
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Du viser vejen  
Du er klar til at gøre karriere og være en væsentlig del af virksomhedens gode udvikling, hvor 

indkøbsprocesserne skal integreres og optimeres maksimalt i forbindelse med konsolidering af 

de 3 produktions sites. Opgaverne og væksten vil fortsætte, og du får potentielt mulighed for 
at præge det strategiske indkøb i den globale organisation.  

  
Arbejdssted: Farsø 

  

Læs mere om  
TILTRÆDELSE 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 
ANSØGNING 

Motiveret ansøgning kan sendes direkte til vor rekrutteringspartner: 

 

Thomas Aagaard 
Partner, Insightments Danmark 

 

Mobil:  +45 2373 3913 

Mail:  taa@insightments.dk 
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