Indkøbschef til produktions- og ingeniørvirksomhed
Vil du arbejde med ledelse, strategisk og operationelt indkøb af tekniske produkter i en international projektvirksomhed? Vil du være med til at løfte barren i en travl indkøbsafdeling, hvor opgaverne er mange? I
så fald ser vi frem til at modtage din ansøgning…

Stillingen

Som teknisk indkøbschef bliver du overordnet ansvarlig for Linco Foods Systems A/S samlede indkøbsfunktion i Trige, hvor du får ledelse af 3 dygtige medarbejdere. Du bliver en nøglespiller i virksomhedens vækst
og videre udvikling. Da du vil få et særdeles tæt samarbejde med virksomhedens engineering-afdeling, vil
du dagligt skulle jonglere med mange specialproducerede indkøb indenfor bl.a. rustfrit stål, motorer, gear,
transportbånd samt el- og transmissionsdele mv.
Afdelingen er velfungerende og leveringssikkerheden er allerede høj – men i en ambitiøs produktions- og
ingeniørvirksomhed med mål om fortsat at udbygge positionen som markedsledende, er indkøbsopgaven
under konstant udvikling. Det bliver derfor din primære opgave at udvikle et effektivt maskinrum, der sikrer
at Linco Foods Systems altid har de rette varer, i rette mængder på rette sted – et afgørende succeskriterium
i en branche hvor kundernes afhængighed af leverancen er meget stor.
Med reference til Produktionsdirektøren vil du få en travl og alsidig hverdag, da du vil deltage i såvel operationelle indkøbsopgaver, samt være en aktiv del i en videre strategisk udvikling af afdelingens opgaver. Du
må påregne 20-30 årlige rejsedage med primært besøg hos leverandører i Danmark og Europa. Besøgene vil
oftest være af kortere varighed, og du vil selv have indflydelse på rejseplanlægningen.

Mere specifikt bliver dine opgaver flg.:
■■
■■
■■
■■
■■

Motivation, inddragelse og ledelse af et team med 3 dygtige medarbejdere
Kontraktforhandling
Tæt dialog med den danske og hollandske produktionsenhed, herunder intern koncernhandel
Drive et tæt samarbejde med Engineering-afdelingen med henblik på indkøbsoptimering
Overordnet ansvarlig for indkøb via MRP-kørslen til produktionen, opfølgning på leverandører, oprettelse og vedligeholdelse af stamdata i SAP
■■ Procesoptimere arbejdsgangene i afdelingen

Faglige og personlige kvalifikationer

■■ Du har en solid teknisk indsigt kombineret med kommerciel uddannelse eller erfaring
■■ Du har gennemslagskraft, når du forhandler med leverandører og kolleger, og du har den nødvendige
juridiske indsigt til udfærdigelse af kontrakter
■■ Du har meget gerne erfaring med indkøb fra en ingeniørpræget virksomhed
■■ Du har gerne kendskab til SAP, vigtigst er dog, at du har erfaring med produktionsstyringssystemer
■■ Du er en dygtig leder der forstår at inddrage, motivere og skabe et fælles afsæt i afdelingen
■■ Du er analytisk og tænker forretningsorienteret og total cost
■■ Du motiveres dagligt af at skabe resultater
■■ Du er en stærk teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt
■■ Du taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau.

Virksomheden tilbyder dig

En spændende og udfordrende stilling, hvor du får et selvstændigt ansvar og store muligheder for at
komme med løsninger til ”holdet”. Gode kollegaer, en organisation i udvikling, pensionsordning med tilknyttet sundhedsforsikring, en attraktiv kantineordning og aktive personale- og kunstforeninger.

Jobansøgning

https://peak.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=6486f48a-992b-4d50-9aea9a0126463736

Om virksomheden:

LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr til fjerkræ- og fiskeindustrien med over 1000 ansatte i hele verden. LINCO Food Systems A/S udvikler
maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ. LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus er BAADER Gruppens hovedcenter i forhold til fjerkræindustrien.
Virksomheden udvikler, producerer og sælger maskiner og komplette anlæg og har en global eksportandel
på 95-99 %. Virksomheden beskæftiger ca. 500 medarbejdere fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland
og 1 i USA og er i øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer, distributører og agenter.

