PLUS BOLIG SØGER EN INDKØBER

Opbyg indkøbsstrukturen og processerne helt fra bunden
Du har nu muligheden for at sætte dit eget præg på denne nyoprettede stilling, hvor du med dit store kendskab til indkøbets mange facetter kan
udvikle og drive denne rolle og funktion selvstændigt. Du vil, i samarbejde med relevante kolleger samt Kundechef, være fokuseret på at opnå resultater samtidig med, du formår at inddrage relevante interessenter i beslutningerne.
Plus Bolig er en arbejdsplads med højt til loftet, hvor du har en stor grad af frihed, ansvar og indflydelse. Du vil komme til at arbejde i et dynamisk
miljø med en afvekslende hverdag omgivet af engagerede og hjælpsomme kolleger. Selvom vi har travlt, husker vi at have det sjovt - vi har et humoristisk og uformelt miljø.

Jobbet vil give dig spændende arbejdsopgaver – dine primære opgaver vil være:
Kategorisering af produkter og leverandører
Indgåelse og opfølgning af samhandelsaftaler
Hands on i alle indkøbets facetter
Deltage i og udvikle processen med udbudsopgaver

For at få succes i stillingen, har du erfaring med både direkte og indirekte indkøb – også gerne på håndværksmæssige og/eller
tekniske områder samt et digitaliseret samarbejde med leverandører. Du har styr på data, er stærk i Excel og kan visualisere dine opnåede og dokumenterede
resultater via KPI-struktur - dette i form af dit skarpe overblik og din analytiske og struktureret tilgang.
Vores nye kollega er smilende og energisk. Du er forhandlingsvant og beslutningsdygtig og trives i en central rolle i organisationen, hvor du har en bred kontaktflade, og hvor dine kommunikative evner er i top, både i skrift og tale.
Har du kendskab til den almene branche eller offentlig udbud, vil det være en fordel. Det vigtigste er dog, at du trives i en politisk ledet organisation.
Som ansat i Plus Bolig forventer vi, du har lysten til at udvikle dig sammen med os, at du i hverdagen bidrager til virksomhedens strategi, samt at vores værdier
serviceminded, ordentlighed og levende skinner igennem dit arbejde og din adfærd.

Vi har høje forventninger til vores nye indkøber. De forventninger honorerer vi med løn efter gældende overenskomst, firmabetalt pension,
gode arbejdstider, betalt frokostpause, sundhedsforsikring samt stor fleksibilitet. Der er tale om en fuldtidsstilling med arbejdssted i Aalborg C.

Er du vores nye kollega så skynd dig at sende din ansøgning. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og vil gerne have stillingen besat hurtigst
muligt. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingen.
Jan Yde Larsen, Kundechef på telefon: 20 70 44 48 - Karina Dalsgaard, HR-ansvarlig på telefon: 25 19 29 53.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Din ansøgning sender du via dette link: https://e-recruitment-tool.myhrsol.com/PlusBolig/Jobs/Applicant/11126
Plus Bolig er et boligselskab, der administrerer knap 4000 lejeboliger i Aalborg, Hobro og Farsø. Vi er omkring 60 kolleger, hvoraf 30 kolleger holder til i administrationen i Alexander Foss Gade på Eternitten, Aalborg C.
Læs mere om os på www.plusbolig.dk

