Indkøbs- og logistikchef til V. Brøndum A/S i Silkeborg
Stillingen:
Du får ansvaret for indkøb, lager og ekspedition. Hovedvægten af jobbet består i at sikre, at der er
tilstrækkeligt med maskiner og komponenter på lager til de rigtige priser og i den rigtige kvalitet.
Indkøbsfunktionen er af største vigtighed for en nichepræget virksomhed som V. Brøndum A/S med
produktion i Danmark. Der er stort fokus på hurtig levering, fleksibilitet og et højt serviceniveau over for
kunderne.
Stillingen refererer til direktøren, og du bliver en del af ledergruppen.
Ansvar og opgaver i indkøb:
-

Løbende kontakt til vore leverandører med afgivelse af ordrer og opfølgning på samme
Forhandling af priser og aftaler
Kalkulation af priser
Opdatering af prislister
Kontakt til leverandører vedr. tegningsændringer m.m.
Godkendelse af købsfakturaer.

Det overordnede ansvar for lager og ekspedition herunder personaleansvar:
-

Oprettelse af varer og vedligeholdelse af varedata i MS Dynamics NAV
Nedskrivning af lager
Opgørelse og indberetning af diverse afgifter herunder emballageafgift m.m.
Booking af importforsendelser.

Øvrige opgaver:
-

Assistere datter- og søsterselskaber indenfor ovenstående ansvarsområder
Oprettelse af serviceaftaler
Kontakt til håndværkere vedr. vedligehold.

Forventninger til dine faglige og personlige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har min. 3 års erfaring med indkøb fra en produktionsvirksomhed, og det forventes, at du
kan dokumentere positive erfaringer fra en tilsvarende stilling
Din tekniske forståelse er solid
Du har gode IT-færdigheder herunder i Excel og gerne med kendskab til MS Dynamics NAV
Du er flydende på dansk og behersker engelsk i skrift og tale. Kendskab til tysk er en fordel
Du er fleksibel, går forrest og viser vejen
Du er kvalitetsbevidst, struktureret og vedholdende
Du er positiv af natur, initiativrig og en god holdspiller
Du besidder gode samarbejdsevner og forstår vigtigheden i at kommunikere med leverandører
og kolleger.

Du tilbydes:
Høje frihedsgrader under ansvar. En spændende og udfordrende hverdag i en velfungerende afdeling.
Stillingen er på fuld tid. Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning, sundhedsforsikring og bonus.
Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte Peter Schrøder fra Human Skills på
mobil 6119 9916. Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning samt CV via e-mail på
ansogning@humanskills.dk. Vi afholder løbende samtaler.
Kort om V. Brøndum A/S:
V. Brøndum A/S er producent af heavy duty støvsugere til byggebranchen, industrien og skadessanering
m.fl. Produktionen ligger i Silkeborg, og maskinerne afsættes over hele verden, dog primært i Nordeuropa.
Derudover er V. Brøndum A/S leverandør af professionelle rengøringsmaskiner til den danske
rengøringsbranche. Herunder et bredt program af støvsugere, men også gulvvaskemaskiner, damprensere,
tæpperensere m.m. Disse produkter importeres fra nogle af Europas førende producenter og forhandles i
Danmark. Virksomheden er grundlagt i 1964 og har i dag 31 ansatte. For yderligere information:
www.broendum.com

