Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest
kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400 medarbetare och nästan 60
MEUR i årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med avancerade produkter. Vi är en komplett
leverantör som erbjuder våra kunder en mängd lösningar och arbetsmoment inom skärande bearbetning,
slipning, induktionshärdning och montering. Våra produktionsenheter har över 160 CNC-maskiner i
högeffektiva produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd och Eket.

DRIVEN OPERATIV INKÖPARE
OM DIG
Du är en skicklig inköpare som har tidigare erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete från en liknande roll i
mellanstort eller stort bolag inom tillverkande industri, gärna inom skärande bearbetning och/eller ytbehandling.
Du har vana av att driva förhandlingar, utvärdera leverantörer, skriva och sluta avtal samt skapa goda relationer.
Du har ett stort intresse för teknikutveckling och erfarenhet av att hantera teknisk dokumentation samt har
kunskap inom köp- och avtalsrätt. I din roll utvecklar, upprätthåller och förbättrar du leverantörsprestandan och du
arbetar mycket verksamhetsnära. I vårt fortsatta framgångsrika inköpsarbete är du en viktig länk. Med ditt
engagemang driver du förbättringar inom inköpsavdelningen.
Passar beskrivningen in på dig – då kommer du att trivas vid vår producerande enhet i skånska Eket!
DIN PROFIL
Du har goda IT-kunskaper och har arbetat i ett eller flera affärssystem, gärna Monitor. Officepaketet och särskilt
Excel behärskar du väl.
Du har utmärkt kommunikationsförmåga och flytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Noggrannhet och struktur är viktigt för dig och du har en analytisk förmåga.
Samtidigt som du är självständig och drivande, är du också en positiv lagspelare som stöttar kollegorna. Du
tycker om att arbeta proaktivt.
DIN ROLL
Du supporteras från inköpsteamets kategoriansvariga som finns på Uppåkra-enheten i Skillingaryd. I rollen
ansvarar du för förfrågningar till Ekets leverantörer. Speciellt säkerställer du en effektiv offerthanteringsprocess i
samarbete med teknikavdelning och marknadsorganisationen. Samverkar med den gemensamma
inköpsorganisationen för Ekets & Uppåkra i strategiska leverantörsfrågor, indirekt inköp samt
leverantörsutvecklingsfrågor.
I dina arbetsuppgifter ingår:
•
•
•
•
•

Leda det dagliga arbetet inom inköp
Upprätthålla en kvalitetssäkrad process för offertförfrågningar för nya material, konstruktioner och/eller
nya leverantörer
Leverantörsförhandlingar
Operativ uppföljning av leverantörernas prisutveckling, kapacitet, leveransprecision och kvalitet
Uppdatering av leverantörsregister och artikelregister för inköpsartiklar

I samverkan med den gemensamma inköpsorganisationen inom Ekets & Uppåkra:
•
•
•

Löpande söka efter alternativa leverantörer med prioritet på de material/kompetensområden där
företaget har en eller ett fåtal alternativa leverantörer.
Genomföra löpande leverantörsutvärderingar enligt en gemensam framtagen prioritetslista (inköp,
produktion, kvalitet, marknad och planering).
Säkerställa att företaget löpande har nödvändig information om prisutveckling på råmaterial, använda
direktmaterial och annan relevant information som påverkar leverantörernas priser och kapacitet.

Du ansvarar för:
•
•
•
•
•

samtliga kommersiella och avtalsmässiga relationer med externa leverantörer unika för Ekets
att säkerställa leverantörsbasens förhandlade priser.
att leverantörsbasen har den kapacitet som krävs för att möta prognosticerad och löpande efterfrågan.
att leverantörsbasen håller utlovade ledtider och bekräftade leveransdatum.
att följa upp och hantera Ekets leverantörer av indirekt material.

ÖVRIGT
Placeringen är i Eket.
Du rapporterar till Planeringschef i Eket.
Arbetstid dagtid, vi tillämpar flextid.
Resor förekommer i viss grad.
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG!
Välkommen att skicka personligt brev och CV till personal@uppakra-mek.se.
Märk ansökan ”Operativ Inköpare”.
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse.
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till Magnus Forsell, Planeringschef på Ekets,
magnus.forsell@uppakra-mek.se, tel 0435-54062. För frågor kring rekryteringsprocessen till HR-chef Ulrika
Ragnarsson Friman, ulrika.ragnarsson.friman@uppakra-mek.se. Du når oss på telefon 0370-795 00 (vxl).

