Tag plads ved siden af som
Marketing
Ninja
vores nye indkøbsassistent
- barselsvikariat

Et af branchens mest alsidige jobs, hvor
du vil komme vidt omkring og få større
betydning for salgs- og kundepåvirkningen
end de fleste i en traditionel marketingfunktion.

Har du erfaring fra en ordreproducerende virksomhed, og befinder du dig
godt i det operationelle spændfelt mellem leverandører, partnerskaber og
øvrige forsyningskæde?
Vi søger netop nu en dygtig, gennemslagskraftig indkøbsassistent/disponent, som
har lyst til at bidrage yderligere til den positive udvikling i Bramming Plast-Industri A/S.

DU ...

VI ...

■ kommer til at varetage den operationelle indkøbsfunktion i tæt samarbejde med 2 danske og 3 udenlandske kolleger - hvor du refererer
direkte til BPI's Group Purchase Manager

■ tilbyder en spændende stilling med stor kontaktflade

■ har samme omhyggelige og professionelle tilgang til dine daglige opgaver, hvad enten der er tale om disponering, løbende opfølgning på
ordrer og leverandører eller vedligeholdelse af almindelige stamdata

■ gør dig til en del af et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø i
vækst, hvor kulturen er jordnær og kollegerne er hjælpsomme
og kompetente

■ du har stor erfaring med Microsoft Dynamics Navision

■ giver dig mulighed for at udvikle dig videre indenfor en af BPI's vigtige
og centrale funktioner

■ er disciplineret og rutineret i opsætning af forskellige kontrolforanstaltninger og målinger, herunder opsætning og kontrol af varelagerniveau
■ har minimum 2 års erfaring fra en lignende stilling
■ behersker engelsk på højt niveau - og gerne tysk
■ har et naturligt flair for at skabe, udvikle og vedligeholde leverandørsamarbejder og aftaler

■ sørger for en grundig introduktion og overdragelse af opgaver

■ har en stærk organisation med erfarne kræfter og en høj, personalemæssig gennemsnitsanciennitet
■ indkalder løbende til interviews og forventer, at stillingen skal besættes
snarest muligt
■ aflønner stillingen efter kvalifikationer og følger Industriens overenskomst

Har du lyst til at tage del i udviklingen - så send din ansøgning med relevant dokumentation til: mg@bpi.dk
Du kan få mere at vide om os på www.bpi.dk - eller om stillingen ved at ringe til: Klaus Lenholdt på 79 57 10 68

Siden 1971 har BPI været pioner indenfor avancerede og teknologibaserede skumløsninger til private og offentlige
virksomheder med en ambition om at blive Europas mest innovative og foretrukne samarbejdspartner indenfor sit felt.
Fokusområderne er støjdæmpning, vibrationsdæmpning og isolering til industri og anlæg samt formstøbt og skåret
komfortskum til design- og møbelindustrien. Med produktionssteder i to lande og mere end 400 specialister serviceres
kunderne globalt og især på de primære markeder; Danmark, Tyskland og Sverige.

