Permascand AB är ett verkstadsföretag med tillväxt i sikte som skapar värde genom att erbjuda
tjänster och produkter för krävande miljöer inom process- och offshoreområdet genom
kunskapsbaserad försäljning. Huvudkontor och produktion ligger i Ljungaverk i Ånge kommun och
företaget har idag drygt 115 medarbetare. Drygt 95 procent av produkterna levereras till marknader
utanför Sverige, främst Europa och Sydamerika.

Operativ inköpare sökes till Permascand
Vi söker nu en operativ inköpare som trivs i en produktionsorienterad miljö.
Som operativ inköpare kommer du att arbeta i vårt inköpsteam och ha kontakter både med produktion och
marknad. I arbetsuppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkställa anmodade köp genom att allokera dessa mot ramavtal och avropa genom skriftlig
inköpsorder.
Infordra, granska och bedöma offerter, samt förhandla och välja leverantör och därefter utföra
skriftliga beställningar.
Bevaka ordererkännanden och utföra leveransbevakning för att säkerställa leveranser.
Upprätthålla register över beställt, ordererkänt och mottaget material.
Hantera reklamationer och garantiärenden, samt föra statistik över dessa.
Kontrollera fakturor mot ingångna avtal för att identifiera prisavvikelser och i samband med detta
bevaka företagets intressen.
Hantera tvister inom ramen för gjorda köp.
Registrera och uppdatera leverantörsbedömningar och leverantörsvärderingar.

Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och känner ansvar för dina arbetsuppgifter. Då arbetet
innehåller en hel del administration behöver du vara strukturerad och noggrann. Du kommer ha många
kontakter både internt och externt och därför är det viktigt att du har en god förmåga att kommunicera och
samarbeta.
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom inköp/logistik eller motsvarande erfarenhet
• Har förståelse för grundläggande avtalsvillkor
• Trivs i produktionsmiljö och har ett intresse för teknik
• Har god datorvana och goda kunskaper inom Officepaketet
• Uttrycker dig obehindrat i både tal och skrift på såväl svenska som engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull, flexibel, initiativtagande,
teamorienterad och positiv. Meriterande är om du har arbetet i affärssystemet Monitor.

Är du den vi söker och vill du bli en av oss?
Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag. Har du funderingar så tveka inte att kontakta:
Inköpschef Camilla Smidt, 070-228 7576
HR Chef Lena Oskarsson Engberg, 076-496 1730
Ansökan skickar du via mail till lena.oskarsson-engberg@permascand.com
Sista ansökningsdag: 31 mars 2019

Välkommen med din ansökan!
Då vi gjort vårt val av rekryteringskanaler undanber vi oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag
samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

