INDKØBER
Energi Innovation er en projektorienteret virksomhed inden for vedvarende
energi og med særligt fokus på det fremtidsorienterede solcellesegment.
Forretningsgrundlaget bygger på EPC og dermed design af parken
(Engineering), indkøb af komponenter og tjenester (Purchasing) og endelig
opførelse af anlægget (Construction) - skræddersyet til de individuelle krav til
placeringen.
Virksomheden, der p.t. beskæftiger ca. 120 medarbejdere, hvoraf 25 er
placeret i Lissabon, er ung og vokser kraftigt, blandt andet på grund af
forestående nye store projekter både nationalt og internationalt.
Domicil for stillingen vil i starten være i Vandel – midt i en af virksomhedens
største projekter for solcelleparker. Domicilet for virksomheden flyttes dog i
løbet af sommeren til Vejen.
Se mere på www.energi-innovation.dk
Har du erfaring med internationalt indkøb af store kontraktuelle
leverancer til projekter eller produktion med fokus på ”Just in time”?
Og kan du tænke supply chain og dermed sikre den rettidige levering
af produkterne samt pleje og udvikle eksisterende og fremtidige
leverandørrelationer?
Så har du muligheden for at indgå i et dynamisk og innovativt team.
SOM INDKØBER
varetager du virksomhedens Supply Chain til projekterne. Du skal i et tæt
samarbejde og koordinering med virksomhedens ledelse og projektledere
varetage indkøb af varer til brug for opførelse af EPC løsninger inden for
solcelleparker. Derudover er du ansvarlig for logistikken og skal sikre, at
produkterne leveres til tiden, til rette pris og kvalitet. De større strategiske
indkøb T1 suppliers og samarbejdsaftaler indgås af ledelsen.
Efter fastlæggelse af projekterne har du ansvaret for, at indkøb til disse
gennemføres i henhold til projektplanen. Det drejer sig overvejende om indkøb
af solpaneler, stål, kabler, bolte og skruer. Du bliver dermed en vigtig

nøglemedarbejder, der skal sikre en høj leveringssikkerhed gennem tæt dialog
med leverandørerne.
Dine kompetencer
Godt købmandskab og en kompromisløs holdning til pris, kvalitet og
leveringsaftaler kendetegner dig og de resultater, du opnår. Du er en
initiativrig, vedholdende og selvstændig indkøber, som har forståelse for
vigtigheden af det nødvendige tværfaglige samarbejde i organisationen og især
med projektledere og ledelsen. Du er robust, åben og direkte – men med
respekt for andre mennesker.
Du behersker engelsk på forhandlingsniveau og er i besiddelse af stærke ITkompetencer. Energi Innovation anvender Navision og derfor vægtes denne
kompetence hos kandidaten.
Den optimale kandidat kommer formentlig fra en stilling som indkøber / supply
chain manager i storindustrien og har derigennem varetaget indkøb af stor
volumen til globale virksomheder / EPC-projekter. Der vil være begrænset
rejseaktivitet i jobbet.
For at få succes i jobbet er det afgørende, at du:
• Er vant til at arbejde med stramme deadlines og kender betydningen af
”just in time”
• Kommunikerer godt på alle niveauer – både internt og eksternt
• Er forretningsorienteret og ”tænker” supply chain
• Arbejder selvstændigt, struktureret og er ansvarsbevidst og
serviceminded
• Trives i et miljø, hvor tingene til tider går lidt hurtigt, med en uformel og
direkte tone
• Har passion for indkøb og en professionel tilgang til dit arbejde.
Vi tilbyder:
• Et afvekslende job i en uformel og dynamisk organisation i rivende
udvikling, som har domicil i Vandel, nær Billund - midt i en af
virksomhedens største solpanelparker.
• Et spændende, alsidigt og udfordrende job i en international virksomhed
inden for bæredygtig energi
• Frihed under ansvar i en uformel organisation
• Gode kolleger og en lønpakke, der afspejler dine kvalifikationer.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123 – eller send
din ansøgning og dit cv på brodal@brodalsearch.dk snarest muligt. Vi
tilstræber en ansættelse af den nye Indkøber snarest muligt, hvorfor vi
behandler ansøgerne løbende. Din henvendelse behandles strengt fortroligt.

