Är du intresserad av en roll där du får vara med och stärka
vår position som Sveriges ledande trädbränsleföretag?

Just nu söker vi en inköpare till Jönköpingskontoret.
OM TJÄNSTEN
Som inköpare är du företagets inköpsexpert för råvara, indirekt och direkt material. Du ser till att det
finns en god inköpsstrategi för respektive kategori och du stöttar också organisationen i
inköpsrelaterade frågor. Inköparen stödjer den dagliga inköpsverksamheten genom att bidra till att
minska kostnader och att bidra till att utveckla inköpsprocessen och inköpsfunktionen. De
arbetsuppgifter du kommer att arbeta med är bl. a. förhandling med leverantörer, upphandlings- och
avtalshantering, driva utveckling inom kategorierna och vara med i produktutvecklingsprojekt.

KVALIFIKATIONER
Du tycker om att arbeta självständigt, men är också en god teamspelare. Du har en akademisk
utbildning inom lämpligt område eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har kunskaper i
avtalsjuridik, grundläggande teknisk förståelse, inköpsmetodik och goda kunskaper i svenska och
engelska. Som person är du social, kommunikativ, hög integritet och agerar professionellt.
Våra värdeord är Närhet, Hållbarhet och Proaktivitet. Det är grunden i vårt varumärke och präglar allt
som vi gör. Till den här tjänsten ser vi gärna både kvinnliga och manliga sökanden.

ANSÖKAN
Varmt välkommen med din ansökan till career@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 31
augusti, men eftersom vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att vi får din ansökan så snart som
möjligt. Endast ansökningar inkomna till ovan angivna e-postadress beaktas. Vid frågor om tjänsten
kontakta Supply Chain chef Magnus Kyhlberg, mobil; 0722-389338.

SCANDBIO
Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar
energi. Scandbio har en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade på
kontoret i Jönköping, sex fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Scandbio säljer till en bred
kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting
likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt
djurhållningsprodukter. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen på den
svenska marknaden och en stark position i Danmark och Östersjöregionen.
Läs mer på www.scandbio.com .

