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Indkøbsansvarlig hos verdens største servicevirksomhed
Er du en skarp forhandler, har du god forretningsforståelse, og kan du skabe en professionel indkøbsservice for vores
organisation i Danmark. Så er du måske vores nye Indkøbsansvarlige.

Om stillingen
Som Indkøbsansvarlig for Danmark bliver du en del af den danske ledergruppe
samtidig med, at du indgår i det nordiske indkøbsteam med direkte reference til
den Nordiske Indkøbsdirektør.
I Danmark får du ansvaret for optimering af virksomhedens årlige indkøb af
varer og tjenesteydelser på ca. 400 mio. DKK. Dit lokale ansvar omfatter bl.a.
udarbejdelse af analyser og indkøbsstrategier, forhandling og implementering af
lokale aftaler samt projektledelse af udviklingsinitiativer. Derudover vil der være
daglige driftsspørgsmål. Der bliver forhandlet større indkøbsaftaler nordisk. Din
rolle bliver at implementere de nordiske indkøbsaftaler i Danmark og være
bindeled mellem driften i Danmark og den nordiske indkøbsfunktion. Herudover
får du det lokale ansvar i Danmark, som bl.a. omfatter udarbejdelse af analyser
og indkøbsstrategier, forhandling og implementering af lokale aftaler samt
projektledelse af udviklingsinitiativer. Der afholdes ugentligt telefonmøde mellem
de nordiske indkøbsfunktioner, hvor du er ansvarlig for Danmark med status på
projekter og analyser.
Det danske indkøbsteam består udover dig selv af en indkøbskoordinator og en
studentermedhjælper, som du har i direkte reference. Det nordiske team består
af 10 kollegaer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Den nordiske
Indkøbsdirektør er engelsktalende og placeret i UK.
Du tilbydes
En spændende stilling i en nordisk organisation, hvor du får gode muligheder for
både personlig og faglig udvikling. En rolle hvor du kommer tæt på forretningen
og får et lokalt ansvar.

Arbejdssted bliver vores hovedkontor i Albertslund, hvor du er tæt på
forretningen og ledelsen. Vi har et godt og dynamisk arbejdsmiljø med gode
kolleger, tværgående samarbejde og en hverdag med masser af udfordringer.
Da rollen er support til driften, kan du forvente noget rejseaktivitet i hele landet
og enkelte rejser i Norden.
Din baggrund
Vi søger en operationel Indkøbsansvarlig, som skal være tæt på driften og
forretningen. Du kommer fortrinsvist med 5-10 års indkøbserfaring fra
servicebranchen, FMCG eller detailbranchen. Du har solid erfaring med indkøb af
fødevarer eller driftserfaring fra servicebranchen, hvor du har opbygget en stor
forståelse for Food Service. Vigtigst er, at du kan arbejde struktureret, er
udadvendt og har god forretningsforståelse.
Som person er du vedholdende, struktureret og har analytisk sans. Du trives i en
tværfaglig rolle, som kræver fokus på både detaljer og udvikling samt en
udadvendt rolle med fokus på både forretning og drift.
Da vi får travlt, er det ligeledes vigtigt at du er i stand til at holde overblik og kan
prioritere dine opgaver.
Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Brian Ranvits hos
European Search Company; +45 2048 0548
Hvis du er interesseret I stillingen, så send dit CV sammen med en motiveret
Ansøgning til: bra@europeansearch.dk att: “Indkøbsansvarlig”

Om Compass Group
Compass Group Danmark er en del af verdens førende servicevirksomhed Compass Group PLC, som opererer indenfor Catering, Rengøring og Facility Management i 50 lande og har over 500.000
medarbejdere på verdensplan og en årlig omsætning på kr. 156 milliarder.
Hos Compass Group stræber vi løbende efter at udvikle vores services, og herigennem udbygge vores unikke position på det danske marked. Vi ved, at kernen i vores forretning er vores dygtige
medarbejdere, og at den enkeltes initiativ er drivkraften i vores succes. Vi er en flad organisation, hvor de gode ideer bliver værdsat og omsat, og du vil derfor få alle muligheder for at sætte dit præg på
vores organisation. Læs mere på www.compass-group.dk

