Nu söker vi en strategisk inköpare för elektronik
Altus AB söker en strategisk inköpare med start mellan omgående eller fram till årsskiftet.

Om tjänsten
Som operativ inköpare har du ett ständigt kostnadsfokus där du kommer att driva förhandlingar i syfte att
hitta extra kostnadsbesparingar i befintliga prisavtal.
Eftersom vi på Altus erbjuder svensk elektronikproduktion så är prispressen från våra kunder stor, så ett stort
fokus hos oss hamnar på reducerade materialpriser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
 Driva förhandlingar för att hitta extra kostnadsbesparingar i befintliga och nya prisavtal.
 Hitta och implementera nya leverantörer men också hantera riskbegränsningar.
 Operativt inköpsarbete.

Om dig
Vi söker dig som arbetat minst 5 år som inköpare inom industrin. Du ska ha god förhandlingsvana men även
förmåga att arbeta operativt. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom elektronik.
Du har en ekonomisk eller teknisk examen från universitets- eller högskolestudier.
Du som har goda förhandlingskunskaper och stort intresse för förhandlingssituationen kommer att trivas i
denna roll!
Som person motiveras du av att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter och du har en stark och kreativ
problemlösningsförmåga.
Vidare behöver du ha en teknisk förståelse och god samarbetsförmåga, är resultatorienterad och gillar
utmaningar.
Viktigt för tjänsten är också att du har ett flexibelt förhållningssätt, är resultatinriktad med stort eget driv
samt är van att skapa ditt eget arbetssätt för att nå goda resultat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om oss
Altus erbjuder dig en god arbetsplats med intressanta och utmanande uppdrag till sina anställda. Vi är ett
kundorienterat industriföretag med erfarna och skickliga medarbetare. Vi består av 22 anställda.
Altus omsätter 30 MSEK och inköpsvolymen är ca 18 MSEK.
Vår fabrik ligger på Hisingen i Göteborg och våra kunder finns framförallt i Göteborg.
Leverantörerna varierar från Göteborg, Sverige, Europa och Asien.

Din ansökan
Du söker tjänsten genom att skicka ditt CV och ansökan till:
Peter Fant, VD
peter.fant@altus.se
Mobil 0769457070

