MUUBS SØGER EN INDKØBER
Vi søger en skarp indkøber med et stort drive og høj grad af selvstændighed.
Vi kan tilbyde en stilling hvor du får mulighed for at bruge dit talent i alle indkøbsfunktionens
facetter.
ER DU KLAR TIL UDFORDRINGEN?
MUUBS A/S er en vækstende innovativ møbel og
interiør producent. Vi har specialiseret os i design
og produktion af møbler og interiør af rå materialer som vi sælger til hele verden. Vi oplever vækst
og derfor søger vi en ny kollega til vores indkøbsteam.
Som indkøber hos MUUBS indgår du i
indkøbs-afdelingen på i alt tre medarbejdere og
refererer til den indkøbsansvarlige.
Du har en kommerciel tankegang, kan stille krav
til vores leverandører og sørge for at det aftalte
bliver efterlevet. Du søger selv viden og
informationer, og deler det gerne med andre. Du
har et godt overblik, er positiv og arbejdsom.
Derudover bidrager du positivt til en god
stemning i organisationen.

MUUBS’ DNA er noget vi har i både virksomhedskulturen, vores produkter og i blodet. Derfor er det
også en stor fordel, hvis du kan forene dig med vores
brand, og har evnen til at videreformidle vores DNA
til vores leverandører.
ARBEJDSOPGAVER
• Samarbejde med Designafdeling ifm. produktudvikling
• Opfølgning på prøver og hjemtagelse af disse
• Oprettelse og vedligeholdelse af varekartotek
• Forhandling med leverandører vedr. pris,
kvalitet og levering
• Kontakt til speditører
• Intern varekontrol ved varemodtagelse
• Varedisponering og efterfølgende placering af
indkøb samt opfølgning
• Vedligeholdelse og udbygning af leverandørnetværk
• Varetage reklamationer
• Leverandør- og messebesøg i Asien og Europa

HVAD FORVENTER VI AF DIG?

Vi forestiller os du har minimum 2 års erfaring. Det

•

Du har en relevant uddannelse indenfor

•

indkøb eller international handel.
Har erfaring med opgaverne og branche-

villig til at lære nyt og kan bevare roen i pressede

kendskab.

situationer. Du vil modtage en grundig

Er stærk på tal og analyser via brug af Excel

oplæring i voresprocedurer, leverandører og

og gerne NAV.

kvaliteter inden du selv får ansvar for egne

Kan kommunikere professionelt på dansk og

leverandører og produk-ter.

•
•

vigtigste er dog du har lyst til at tage ansvar, er

engelsk i skrift og tale.
•
•
•

•

Er en god købmand og løsningsorienteret.
Kan være væk hjemmefra en uges tid 3-4

HVORNÅR?

gange årligt, nogle gange også alene.

samtaler løbende.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt og holder

Har sans for detaljen, er struktureret, effektiv
og ansvarsbevidst kan prioritere din tid og

ER DU INTERESSERET?

kan bevare overblikket.

Send en ansøgning til anders@muubs.com.

Er positiv og fleksibel.

MUUBS TILBYDER DIG
• Et spændende job og et brand med unikke

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at maile eller ringe til: Anders Korps
Kristensen på tlf. 96 26 34 19.

produkter.
•

Gode muligheder for personlig og faglig
udvikling.

•

Frihed til at gøre brug af dine personlige
erfaringer og kompetencer.

•
•

Engagerede og hjælpsomme kollegaer.
Fast løn, pensionsordning og sundhedsforsikring.

muubs.com // muubs.dk

