Malmö 2018-01-04

Inköpare
ABKATI tillhör affärsområdet Transport Solutions inom Axel Johnson International som är en del av Axel
Johnson-koncernen. Vi är en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter och detaljer för
kommersiella fordon och off-road maskiner. Vi tillhandahåller ett av marknadens största utbud av i första hand
komponenter för tunga fordon från 3,5 ton samt fordon och maskiner inom skogs- och lantbruk och
entreprenad. Vi är drygt 50 anställda med huvudkontor och lager i Fosie Industriområde i Malmö.
I rollen som inköpare på ABKATI är du med i hela inköpsprocessen och ansvarar för specifika produktkategorier
av teknisk karaktär. Det är en analytisk och kommunikativ roll som innebär att du arbetar nära dina kollegor i
teamet men också en hel del på egen hand.
Dina arbetsuppgifter:







Inköpsansvar för ett antal leverantörer
Utveckling av sortiment tillsammans med inköpare och leverantörer
Leda förhandlingar med nya/befintliga leverantörer
Vara behjälplig i reklamations- och returprocesser
Säkerställa att adekvat teknisk produktinformation finns
Kontinuerligt uppdatera dina produktkunskaper
I rollen ingår också att arbeta med rent operativa inköpsfrågor såsom att lägga inköpsorders, orderuppföljning
eller leveransbevakning samt en del resor till kunder och leverantörer i Sverige och utomlands.
Tjänsten passar dig som strävar efter att utvecklas och trivs i en målstyrd organisation. Du arbetar gärna i högt
tempo och har en god struktur för ditt arbete där du strävar efter att nå dina mål och resultat. Teknisk
bakgrund och kunskap inom fordonselektronik och belysning är meriterande. Du har några års erfarenhet av
liknande arbetsuppgifter och har mycket goda kunskaper i engelska.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete i ett expansivt företag med mycket hög servicenivå.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid
Placering: Malmö
Vi rekryterar löpande och du är välkommen att sända in din ansökan via e-post på: jobb@abkati.se
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Johnsson, VD ABKATI, på 070-631 18 29

Medarbetarna är vår främsta styrka. På ABKATI har vi ett öppet arbetsklimat och arbetar tillsammans mot gemensamt
uppsatta mål samtidigt som vi ser till individen och hur denne bäst kan utvecklas. I våra rekryteringar utgår vi från ett
mångfaldsperspektiv och strävar efter en personalgrupp med blandad etnicitet och jämn könsfördelning. Vårt mål är att vår
personal får utvecklas och växa inom sitt kompetensområde genom stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter samt
genom att satsa på aktiviteter och åtgärder som gynnar personalen.

