Inköpare
www.unikresurs.se
Ansvarig rekryterare är Frida Stern: frida.stern@unikresurs.se

Som inköpare på Stokvis Tapes kommer du att beställa varor och ha kontakt med både svenska och
internationella leverantörer. Du interagerar och samarbetar med många avdelningar i bolaget och hanterar både
prognosarbete och logistikuppföljning.
De material du beställer är oftast kritiska för våra industriella kunder. Ditt jobb är att säkra leveranser till rätt
kvalitet, tid, mängd och pris samtidigt som du arbetar med att bolagets lagernivå är optimal.
Utöver detta är det också inköparens ansvar att arbeta löpande och proaktivt med prognos, optimering, förenkling
och effektivisering.
Tjänsten passar dig som är i början eller har kommit en bit i din i karriär, och har ett brinnande intresse för inköp
och logistik. Vi tror att du är en driven och snabblärd person som trivs i en omväxlande miljö där du får ta ett stort
eget ansvar och där möjligheterna till utveckling är stora.
Rollen kännetecknas av en bred variation av uppgifter som kräver självständighet, noggrannhet och struktur,
samt ständig omprioritering med service till kunden i fokus.
Du är organiserad och vet hur du ska prioritera i din egen arbetsplanering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inköp av råvaror till produktion och vidareförsäljning från globala leverantörer i alla världsdelar.
Uppföljning och bevakning av alla leveranser
Noggrann planering av inköp för att säkra prognos, on-time leveranser och för att säkra högsta möjliga
tillgänglighet med minsta möjlig lagernivå.
Koordinera leverantörers leveranser med lager för att säkerställa stabila logistikflöden
Ansvar för förhandling av priser, kvantitet, leverans på bästa sätt tillsammans med övriga
inköpsavdelningen.
Utvecklingsavdelningens partner i valet av nya leverantörer, material och hantering av alla relaterade
förfrågningar.
Huvudansvar för ett antal leverantörer, och driver proaktivt all kommunikation till dem angående
inköpsrelaterade frågor, inklusive reklamationshantering, priser, leverans, förfrågningar.
Säkra halvårsvis leverantörs performance review och uppföljning av deras förbättringar.
Ansvarar för underhåll av bolagets affärssystem avseende inköps områden så som material, leverantör
och artiklar.
Söker efter och driver förbättringar i logistik / inköpsflödet under alla dess former, priser, besparingar,
T&C, MOQ etc…
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Requirements: We put a strong weight on who you are as a person:
- You are a problem solver with a high service mind.
- You like working with high tempo in a constantly changing environment.
- Minimum 3 years of operational purchasing experience or formal purchasing
education.
- Strong oral and written English, with good knowledge of Swedish (another
Scandinavian language is a plus)
- Good excel skills allowing quick data analysis (price and demand history) and the
use of computer in general.
Desirable:

As we work with many demanding industries we see positively if you have previous
experience from the automotive or medical industries.
Experience working with film, tape, packaging and adhesive suppliers is a plus.

Languages:

Excellent English both written and oral required as English is the company language
Good understanding of Swedish.

Stokvis Sverige (ägt av ITW: www.ITW.com), är en del av Stokvis Tape Group, som med sina omkring 1100 duktiga
medarbetare är en globalt ledande koncern inom självhäftande komponenter, med systerbolag i fler än 16 länder.
Stokvis Tape Group marknadsför mer än 10 000 olika självhäftande tejper och kundunika komponenter, och
representerar några av världens främre producenter av självhäftande material. Stokvis Tape Group är dessutom
Europas främste tejpkonverterare, med produktion i dom flesta europeiska länder.
För ytterligare detaljer om verksamheten och produktsortimentet hänvisas till: www.stokvistapes.se
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