Ansvarig för inköp och leverantörskvalité
KPRO AB är en fullserviceleverantör av kablage- och elektronikmontage till svenska och
internationella industrikunder. Vi befinner oss på en tillväxtresa och söker dig som i rollen
som inköpsansvarig vill axla ett helhetsansvar för vår kompletta leverantörsportfölj.
Arbetsuppgifter
Som inköpsansvarig har du ett totalansvar för inköpsfunktionen. Du ansvarar för att
utveckla befintlig leverantörsportfölj och säkra mål inom leveranser, kostnader & kvalité.
Vår verksamhet centreras kring affärssystemet (Monitor G5) och du förväntas ta en aktiv
roll att optimera materialstyrningen för att nå mål inom kapitalbindning och
materialtillgänglighet. Som bolag är vi certifierade mot ISO9001 & 14001 och
leverantörskvalité ligger inom ditt ansvar.
I nya projekt och affärer deltar du tidigt genom kvalificering och val av nya leverantörer
samt optimering av befintlig leverantörsportfölj. Du jobbar tätt med våra tekniska säljare
och du förväntas ha en teknisk höjd som gör att du kan föra en dialog runt tekniska krav
och prestanda med leverantören.
Du ingår i företagets ledningsgrupp och har även personalansvar för personer inom
inköpsfunktionen där du leder och fördelar arbetsuppgifterna samt utvecklar din
personal.
Vem är du?
Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla vår inköpsfunktion samt vara med och
lägga grunden för kommande års tillväxt. Du ges stor möjlighet att påverka och
beslutsvägarna är korta, vi ser gärna att du har ett antal års erfarenhet inom yrket vilket
gör att du kommer in med erfarenhet inom såväl avtalsförhandling som inköpslogistik
samt leverantörskvalité. Du är bra på att kommunicera i tal och skrift både på svenska
och engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du med sann entreprenörsanda
gillar att jobba nära affären. Du räds inte att delta i de operativa uppgifterna samtidigt
som du har förmågan att bidra i det strategiska arbetet för att nå bolagets långsiktiga
mål.
Vi erbjuder dig
KPRO AB är ett helägt dotterbolag inom Lagercrantz Group, ett ägande som
karaktäriseras av decentralisering och hög grad av självständighet, frihet och ansvar,
något som också genomsyrar vår verksamhet. Du ges en roll med stort eget mandat och
våra kunder är världsledande inom branscher med högt ställda krav. I din roll som
ansvarig för vår inköpsfunktion kommer du att ingå i ett team med kompetenta
medarbetarare som har riktigt roligt på jobbet, varje dag.
Placeringsort
Tjänstens placeringsort är Västerås med en tillsättning så snart som möjligt.
Skicka din ansökan till rickard.jonsson@kpro.se
Ev. frågor besvaras av Rickard Jonsson på telefon 072-542 51 57.

