Lidan Marine söker projektinköpare

Lidan Marine i Lidköping utvecklar kundanpassade elektriska och hydrauliska vinschlösningar och hanteringssystem för de mest
krävande miljöer och uppdrag världen över.

Vi letar efter en driven projektinköpare som söker nya utmaningar.
Försörjning av material och komponenter utgör en nyckelfunktion i Lidans verksamhet och är en vital del
i varje framgångsrikt projekt.
Som projektinköpare kommer du att vara involverad i våra projekt från offert till kund till konstruktionsoch produktionsprocessen. Du arbetar tillsammans med våra konstruktörer och utreder möjliga lösningar
för att möta kundens önskemål och krav. Ditt ansvar blir att planera och säkerställa
materialförsörjningen i våra projekt. Leverantörsutveckling sker genom att driva och leda förhandlingar
där du tillsammans med leverantörerna gör verklighet av överenskomna samarbetsavtal.

Du bör ha följande kvalifikationer

•
•
•
•
•
•
•

Du har ett stort tekniskt och kommersiellt intresse.
Du har goda tekniska kunskaper inom framförallt produktionsteknik och konstruktion.
Du har 3 års erfarenhet av inköp, eller har på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskap.
Du är högskoleingenjör, högskoleekonom eller motsvarande.
Du är självständig, utåtriktad och har god förmåga att utveckla och upprätthålla ett brett
kontaktnät, såväl internt som externt.
Du kan formulera dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
Du har god förhandlings-, kommunikations- och samarbetsförmåga.

Personliga egenskaper
•
•
•

Du är driven, kreativ, nytänkande och lösningsorienterad
Du har förmåga att hålla flera aktiviteter igång parallellt vilka ställer höga krav på att
samverka med andra, internt och externt
Du har god ordning och planeringsförmåga

Vi erbjuder
•
•
•
•

En nyckelroll på ett företag på en global marknad i en expansiv grupp
En öppen arbetsplats där samarbete och gemenskap är viktigt
En småskalig miljö präglad av engagemang och vilja att ständigt förbättras
Goda utvecklingsmöjligheter

Som projektinköpare rapporterar du till produktionschefen.
Passar du in på ovanstående och känner dig inspirerad av att arbeta i en utmanande och internationell
miljö med goda utvecklingsmöjligheter är du välkommen att höra av dig till oss.
Du som söker måste ha svenskt medborgarskap och B-körkort. Arbetet kan komma att kräva resor i
tjänsten med omfattning beroende på projekten.
Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk senast 2017-11-17 via E-post till
charlotta@hrpartnerivast.se

