Inköpare till Nordhydraulic i Kramfors!
Inledning:
Söker du en roll där du erbjuds ett utvecklande och utmanande arbete? Finner du det stimulerande och
drivs av att starta upp, utreda och lösa ärenden? Nordhydraulic erbjuder nu en spännande möjlighet för
dig som inköpare att utvecklas i ett långsiktigt samarbete. Ta chansen att vara med i Nordhydraulics
framfart! Urval sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan i dag.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Nordhydraulics räkning en orderhandläggare. Uppdraget är en del av vår
personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos
Nordhydraulic under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem,
förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nordhydraulics önskemål är att alla
frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se
Du erbjuds:
•

Mångsidiga arbetsuppgifter

•

Möjligheter till karriärutveckling i ett expansivt företag

Arbetsuppgifter:
I denna roll kommer du ansvara för inköp till produktionen samt till lagret. Du utför och bekräftar
beställningar och ser till så att leveranserna följer tidsramen. Det kan hända att du får ansvara för
upphandling av pågående eller nya projekt. Du kommer att aktivt bidra till utveckling och förbättring
inom inköpsorganisationen samt samarbeta med andra funktioner inom företaget. Arbetsuppgifterna
kommer att styras utifrån de behov som uppkommer på avdelningen och du kommer jobba nära
tillsammans med dina tre andra kollegor.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Arbeta med kostnadskalkyler
• Arbeta med lagerstyrning
• Göra prognoser av materialbehov
• Upprätthålla god relation med leverantörer
• Hantera reklamationsärenden från leverantörer

Vi söker dig som:
Vi söker sig som har en gymnasial utbildning med inriktning natur, teknik eller ekonomi eller

motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift då arbetet
kräver det. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbetet som inköpare eller om du tidigare
jobbat inom tillverkningsindustrin. Har du även affärssystemet Monitor på ditt cv är det ett riktigt stort
plus.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos
Nordhydraulic. Du är som person kreativ, engagerad och organiserad. Du behöver ha en förmåga att
hantera flera projekt samtidigt. Vidare har du god samarbets- och kommunikationsförmåga.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kramfors
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Frida Söderström
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på
"Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans
till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan
annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du
välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se

