
Din professionelle HR-partner, som gør forskellen

HR-Business søger for Danfoss Semco A/S:

Erfaren indkøber

Har du en teknisk baggrund og erfaring fra metalindustrien? Har du en passion i at sikre, at lev-
erancerne er til stede i rette tid og kvalitet? Trives du med en bred kontaktflade med kolleger og 
leverandører? Har du lyst og drive til at videreudvikle indkøbsfunktionen?

Så er du måske den nye indkøber til Danfoss Semco A/S 

Virksomheden
Danfoss Semco A/S er en global spiller inden for salg, udvikling og produktion af fast installerede systemer til brand-
bekæmpelse. Selskabet arbejder inden for fire forretningsområder: beskyttelse af skibe med vandtåge systemer, 
beskyttelse af skibe med CO2 og andre medier, beskyttelse af ejendomme og industrielle anlæg med vandtåge samt 
servicering af installerede systemer. Der er kontorer i Odense og Tianjin, Kina.

Læs mere om virksomheden på www.danfoss-semco.com

Stillingen
Med reference til Global Supply Chain Director indgår du i virksomhedens Supply Chain organisation i Odense 
bestående af tre indkøbere, en logistik-koordinator, en produktionsplanlægger og en produktionschef. Supply Chain 
organisationen har det fulde ansvar for hele værdikæden, fra råvarer til færdig leverance hos kunden. 

Den nye medarbejder vil få et selvstændigt indkøbsansvar for en af virksomhedens to produktionsafdelinger og vil sam-
tidig få sin egen leverandørportefølje.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

	 •	 Disponere	råvarer	til	produktionen
	 •	 Følge	op	på	leverancer	og	sikre	levering	til	aftalt	tid	og	kvalitet
	 •	 Skabe	stærke	relationer	og	tæt	dialog	med	leverandører
	 •	 Sikre	korrekt	og	nødvendig	feedback	til	organisationen	i	forhold	til	leveringstider
	 •	 Deltage	i	produktionsmøder
	 •	 Følge	op	og	gøre	status	i	forhold	til	leverancer

Du vil få en stor berøringsflade både internt og eksternt. Stillingen indebærer således tæt kontakt, opfølgning og kom-
munikation med leverandører og organisations øvrige afdelinger indenfor projektsalg, udvikling og Supply Chain. 

Din profil:
Du har en teknisk uddannelse, gerne med udgangspunkt i en håndværksmæssig baggrund. Det vil være et krav med 
min. 5 års erfaring fra lignende stilling inden for indkøb, herunder min. 3 års erfaring fra metalindustrien. Du har 
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ligeledes stor erfaring med forskellige lagerstyringsmodeller, samt økonomisk forståelse og evne til at optimere på 
værdikædens processer.

Virksomheden har inden for det seneste år implementeret nyt ERP system (Navision), som skal udvikles, således at 
det understøtter forretningen 100 %. Du er rutineret bruger af IT, og har mindst 5 års erfaring med ERP. Det vil 
være et plus, hvis du har kendskab til/erfaring med Navision.

Den ideelle kandidat behersker engelsk på forhandlingsniveau både skriftligt og mundtligt. 

Du har konstant fokus på god og professionel kundeservice. Du har en analytisk og struktureret tilgang til opgav-
erne, og demonstrerer samtidig overblik i dine løsningsmodeller. Som person er du nysgerrig, kreativ og fleksibel. Du 
befinder dig godt med en hverdag fyldt med udfordringer. Du kommunikerer åbent og konstruktivt på alle niveauer i 
organisationen og trives med en bred og varieret kontaktflade. Du udviser drive, handlekraft og beslutsomhed.

Generelt
En spændende og udfordrende stilling i en organisation, hvor indkøbsfunktionen på sigt skal løfte sig fra operationelt/
taktisk niveau til også at omfatte et mere strategisk perspektiv. Der vil således være særdeles gode muligheder for 
faglige udfordringer kombineret med personlig udvikling.
Gage forhandles individuelt på et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer. Virksomheden får ikke 
kendskab til din henvendelse uden din accept. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Executive Consultant  Helle Ulbak på tlf. 2123 2254.  
CV og ansøgning sendes snarest og senest d. 18. september til Helle@HR-Business.dk
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