Indkøbsassistent, Skandinavien – ALSO A/S
Er du super struktureret og trives du med rutineopgaver? Så er du måske vores ny
kollega…
Vi tilbyder:
Du vil indgå i et fagligt stærkt indkøbsteam, bestående af 12 dygtige og dedikerede kollegaer.
▪
▪
▪
▪
▪

Ansættelse i Danmarks førende IT distributionsvirksomhed med ambitioner om fortsat vækst
Et spændende og udfordrende job med gode udviklingsmuligheder i samarbejde med branchens
førende producenter
At blive en del af en velfungerende arbejdsplads med gode kollegaer, humor og en uformel
omgangstone
En lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer
Arbejdssted Taastrup, Danmark

Jobbeskrivelse og ansvar:
Dit primære ansvar vil være, i samarbejde med leverandører, Indkøbere og Produkt Managers, løbende at
sikre, at vores stamdata og leveringsinformationer er opdateret. Du skal være med til, at sikre en effektiv og

professionel håndtering af ALSO’s lagerstyring og -disponering.
▪
▪
▪

Assisterer indkøberne i deres daglige arbejde
Opdatering af leveringstider
Opdatering af stamdata

▪

Kontakt til lageret

▪

Kontrol af ordre bekræftelser

▪

Kontakt til leverandører

▪
▪

Sporing af ordrer og sikring af rettidig levering
Diverse administrative opgaver

Dine kvalifikationer:
Som person falder det dig naturligt, at arbejde struktureret. Du er en teamplayer og du har en smittende
positiv energi.
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▪

Du har erfaring med indkøb, men det er ikke et krav

▪

Du er rutineret bruger af MS Office-pakken. Specielt Excel gerne pivot og V-look up

▪

Du er administrativ stræk

▪

Du er en proaktiv og kan arbejde selvstændigt

▪

Du har et højt energiniveau, tager initiativ og følger op

▪
▪

Du kommunikere flydende på dansk og engelske både i skrift og tale
Du har en vindende personlighed og en positiv tilgang til kunder og kollegaer

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte HR Manager, Susan Kaas susan.kaas@also.com.
Din ansøgning vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. Samtaler afholdes løbende.

Søg jobbet
herhttps://app.e
lvium.com/da/p
Om
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ALSO
A/S er en del af ALSO Holding AG (Emmen / Schweiz) bringer udbydere
applications/ne
Virksomheden tilbyder tjenester på alle niveauer indenfor IKT-værdikæden fra en
w

og købere af IKT-industrien sammen.
enkelt kilde. Med den europæiske B2B
markedsplads samler ALSO alle logistiske tjenester, finansielle tjenesteydelser, leveringsydelser, solution services, digitale
tjenester, og it-services sammen i individuelle servicepakker. ALSO’s portefølje indeholder mere end 188.000 artikler fra
omkring 500 leverandører. Virksomheden har omkring 3.520 medarbejdere i gennemsnit for året 2016 i hele Europa. I
regnskabsåret 2016 (slutter den 31. december), har selskabet genereret en omsætning på 8,0 milliarder euro.
Hovedaktionæren ALSO Holding AG er Droege Group, Düsseldorf, Tyskland. Yderligere oplysninger kan findes på
http://www.also.com
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