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INDKØBER TIL C. FLAUENSKJOLD A/S AALBORG - MED POTENTIALE TIL MERE!
C. Flauenskjold søger en faglig stærk og professionel indkøber med potentiale til at få et større ansvarsområde. Er du struktureret og får du
med effektivitet skabt overblik?
Så er dette måske dit næste job!

Om jobbet:
Du vil indgå i et administrativt team på fem, hvor din væsentlige opgave bliver at sikre drift og løbende optimering af indkøb og
lagerbeholdninger.
Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata i Navision.
Medansvarlig for uddannelse og motivering af elev i afdelingen.
Udvikling og forbedring af indkøbsprocesser i samarbejde med kollegaer.
Formidle indkøbsrelaterede informationer til hele organisationen.
Kontakt til leverandører i forbindelse med varebestilling og kontrol opfølgning på ordrebekræftelser.
For den rette kandidat med gode købmands- og forhandlingsevner, er der mulighed for at få et større ansvarsområdet i forbindelse med, at den
nuværende indkøbschef i fremtiden vil gå på nedsat tid og fokusere på produktudvikling.

Virksomheden tilbyder:
Du vil indtræde i en veletableret handelsvirksomhed inden for salg til Farve- og Lak branchen, lige fra mindre detailbutikker til større
kapitalkæder og B2B salg til industrivirksomheder. Vi forhandler mere end 10.000 varer, og 90% af varerne er import.
Samtidig får du:
En uformel og flad struktur, hvor der er højt til loftet og godt humør.
En lønpakke indeholdende pension og sundhedsforsikring.
26 engagerede kolleger.

Dine kompetencer:
Du har en relevant uddannelse indenfor handel. Det væsentlige er, at du har erfaring med lignende funktion fra en handelsvirksomhed.
Du er selvstændig og struktureret med analytisk tilgang.
Du har gode samarbejdsevner og trives i et travlt miljø.
Har overblik og ordenssans.
Fortrolig med Microsoft Office-pakken og gerne Excel superbruger.
Gode IT-kundskaber og en fordel hvis du har erfaring med Navision.
Du har gode kommunikationsevner i dansk og behersker engelsk i skrift og tale på forhandlerniveau.
Eventuelt erfaring med LEAN.
Ansøgningsfristen: Hurtigst muligt. Vi afholder løbende samtaler og lukker stillingen, når den rette kandidat er fundet.
Søg stillingen via linket Send ansøgning øverst i højre hjørne

Om C. Flauenskjold A/S:
C. Flauenskjold A/S er en 60 år gammel handelsvirksomhed med 26 medarbejdere. Vi sælger maling og tilbehør til industri og autolakerer.
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Desuden er firmaet en stærk samarbejdspartner til farvehandler- og byggemarkedskæder. Her sælges og markedsføres kendte mærkevarer,
som C. Flauenskjold A/S er dansk distributør for. Firmaet står midt i en omstrukturering efter at have gennemført et generationsskifte i 2020. Bag
C. Flauenskjold A/S står et velkonsolideret holdingselskab.
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Beskrivelse af rekrutteringsvirksomheden
Hos Progreso har vi har en fælles passion:
Vi ønsker at gøre en forskel indenfor både ledelse, teams og enkeltpersoner. Vi tror på, det rigtige medarbejdermatch, sund ledelse og et godt
teamsamarbejde er vilkårene for at opnå succes, både personligt og for virksomheden som helhed.
Det er vores mission at få så mange som muligt til at opleve goderne ved disse vilkår, samt opleve hvor stor en forskel den rigtige ansættelse, en sund
ledelse og et stærkt samarbejde kan medføre i form af forbedrede resultater og en øget arbejdsglæde.
Denne mission udføres ved, at vi rekruttere og uddanner både ledere og teams i at arbejde med konkrete og operationelle værktøjer, som virker i en
kompleks virkelighed.

