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S T R A T E G I S K  I N D KØ B E R  M E D  F O K U S  P Å  E L E KT R O N I K  

 
 

Brænder du for at optimere indkøbsproces-
ser og skabe resultater gennem leverandør-

samarbejde? Vi vækster og har brug for dig. 
 

Med reference til vores COO vil du få ansvaret for at opretholde og 

udvikle en leverandørportefølje med fokus på kvalitet, leveringspræ-

cision og pris.  

 

Du bliver en nøgleperson i vores sourcingteam med eget ansvar for 

en udvalgt leverandørportefølje. Du indgår i et team af engagerede 

og kompetente kollegaer. I samarbejde vil I have ansvaret for vores 

allerede velfungerende og opdaterede indkøbssystem, leverandør-

portefølje, samt at aftalte deadlines overholdes, og at der løbende 

gennemføres forbedringsprojekter og kostoptimeringer. 

 

Som strategisk indkøber bliver dine hovedopgaver: 

 Udarbejde strategi for og valg af nøgleleverandører i samar-

bejde med vores COO. 

 Udarbejdelse af målsætning, KPI’er og handlingsplaner for 

optimeringer. 

 Rapportering af nøgletal og opfølgning på KPI’er. 

 Drive strategisk indkøb inden for elektronik og mekanik.  

 Eksekvere på udvalgte omkostningsbesparende tiltag. 

 Gennemføre forhandlinger med leverandører. 

 Tæt samarbejde i teamet, samt med R&D for at sikre de-

sign for cost. 

 

Det er en fordel hvis du: 

 Har erfaring fra elektronikbranchen. 

 Har erfaring med at indgå i strategiske samarbejder med 

udvalgte leverandører. 

 Er forhandlingsvant på dansk og engelsk, mundtligt såvel 

som skriftligt. 

 Har erfaring med brugen af ERP-systemer. 

Vi glæder os til at høre fra dig 

Om dig 

Du får stor frihed til at styre din egen 

arbejdsdag. Derfor er det vigtigt, at du 

arbejder struktureret, analytisk og 

selvstændigt med fokus på opnåelse af 

målsætningen, endvidere at du proaktivt 

tager ansvar for de projekter, som du 

deltager i. Da tingene ofte går stærkt, skal du 

kunne håndtere hektiske situationer. Som 

person bringer du endvidere et godt humør 

og et stort drive med ind i teamet. 

Vi tilbyder 

Et fagligt og personligt udfordrende job i en 

hurtigt voksende virksomhed, der laver con-

vertere til lynladere af elbiler og energi- 

lagringssystemer. Du får frihed til at handle 

og tage ansvar. Du får en bred kontaktflade 

såvel indenfor organisationen som til eks-

terne leverandører. Organisationen er præ-

get af en uformel omgangstone og et godt 

kollegialt samarbejde. 

 

Ansøg 
Send din ansøgning med CV på job@conver-

dan.com. For spørgsmål til stillingen, kontakt 

COO Rasmus Pedersen på mail job@conver-

dan.com eller tlf. 8891 7535. Alle ansøgninger 

behandles fortroligt. 

 

Proces 
Vi afholder løbende samtaler, så tøv ikke med 

at sende din ansøgning hurtigst muligt. 

https://www.converdan.com/
mailto:job@converdan.com
mailto:job@converdan.com

