Produktionsteknisk Indkøber til DS Stålkonstruktion A/S i Hobro.
Komplex ApS søger for DS Stålkonstruktion A/S i Hobro, endnu en
medarbejder til indkøbsafdelingen.
Indkøbsafdelingen på DS Stålkonstruktion ønsker at knytte yderligere ressourcer til
et, i forvejen engageret team, og har brug for en teknisk funderet og proaktiv person i
forhold til indkøb og forhandlinger med leverandører i ind- og udland. Indkøberen får
en væsentlig rolle i afdelingen og er i stand til at arbejde struktureret, og samarbejde
på tværs af virksomhedens forskellige afdelinger.
Der refereres til virksomhedens COO og ligeledes er der daglig kontakt og sparring
med den indkøbsansvarlige, samt nøglepersoner i bl.a. salgs- konstruktions og PTAafdelingerne.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Forhandling med leverandører.
• Indkøb af projekt specifikt stål til større projekter.
• Indkøbsoptimering i samarbejde med produktions- og tekniske afdelinger i
både ind- og udland.
• Opfølgning på leverancer og deadlines.
• Håndtere bestilling af materialer til fremtidige ordrer.
• Vedligeholde data i AXAPTA, for at sikre korrekte oplysninger om indkøbte
varer.
• Ad hoc-opgaver.

Vores forventninger til dig:
Vi forestiller os, at din erhvervsmæssige baggrund er af en vis håndværksmæssig
karakter, at du har en fundamental uddannelse, som eks. produktionsteknolog, eller
anden teknisk uddannelse indenfor metalbranchen, suppleret med flair for indkøb.
Du har kendskab til ERP-systemer, gerne AXAPTA, og har god erfaring med Excell.
Derudover er du en stærk kommunikator og formulerer dig professionelt på engelsk
og dansk i både skrift og tale. Du arbejder systematisk og struktureret og møder dine
kollegaer med en åben og proaktiv tilgang.

Virksomheden tilbyder dig:
At blive del af en dedikeret og ambitiøs virksomhed, der har fokus på kvalitet,
innovativ udvikling, rettidig levering og personligt ansvar. Hos DS Stålkonstruktion
A/S bliver du mødt af store faglige og personlige udviklingsmuligheder. I dit arbejde
vil du blive assisteret af et kompetent team af kollegaer med flere års anciennitet. Du
vil få en afvekslende hverdag og en bred kontaktflade, hvor du får stor selvstændig
indflydelse på tilrettelæggelsen. DS Stålkonstruktion A/S er en virksomhed, hvor der
er en stor grad af personlig frihed, hvilket giver dig muligheden for at sætte dit helt
personlige præg på jobbet. Som ansat hos en af Danmarks førende inden for
byggeløsninger i stål, bliver du del af en stor koncern med flere datterselskaber og
muligheder. Du tilbydes naturligvis en fornuftig gagepakke, som modsvarer dine
kvalifikationer.

Om virksomheden
DS Stålkonstruktion har mange styrker. Tre af de væsentligste vil være; Fleksibilitet,
Leverance og, ikke mindst, at holde, hvad der loves. Med en årlig produktion på mere
end 30.000 tons er DS Stålkonstruktion i dag den ubestridte sværvægter i Norden,
når det gælder fleksible kvalitetsløsninger i stål. Desuden er der gennem
datterselskabet DS Stahl skabt en solid position på det tyske marked. Der er flere
årsager til, at DS Stålkonstruktion med årene er blevet det foretrukne leverandørvalg
for både bygherrer og entreprenører. Og i virkeligheden udspringer de fleste af dem
af den ånd, den forretningsmoral og den fleksibilitet, der kendetegner alle
selskaberne i DS Gruppen. En af de ting, der for alvor skiller fårene fra bukkene i
stålindustrien, er omfanget og kvaliteten af de byggetekniske kompetencer. Også her
er DS Stålkonstruktion i førertrøjen. Det betyder, at kunderne altid kan få klare svar,
kompetent rådgivning og værdiskabende sparring, uanset størrelsen og karakteren af
deres byggeprojekt og uanset, om der er tale om danske eller internationale
projekter. DS Stålkonstruktion råder over et samlet produktionsareal på hele 30.000
kvadratmeter med en af Nordeuropas mest effektive maskinparker til både
produktion og overfladebehandling.
Læs mere om virksomheden
Interesseret:
Er du interesseret i at vide mere om stillingen forud for din ansøgning, er du
velkommen til at kontakte Martin Gaardsted på mobil 3132 8202 el. Therese
Skærlund på 3132 6777. Komplex ApS arbejder målrettet med at gennemføre
rekrutteringsprocessen til dette job hurtigst muligt. Vi arbejder derfor ikke med en
decideret ansøgningsfrist.
For at komme i betragtning til dette job, skal du sende din ansøgning til
ts@komplex.dk (Mrk.: Indkøbsass_DS) Vi forventer at afholde samtaler fra primo
august 2020, på vores kontor i Hobro og vi ser frem til at læse dine kreative tekster.
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