ELDORADO SØGER

INDKØBER MED POTENTIALE
Hvis du brænder for indkøb og er på jagt efter en jobmulighed
med reelle karrieremuligheder, så er du måske vores kommende
kollega i indkøbsteamet hos Eldorado A/S.
Virksomheden
Eldorado A/S er en dynamisk og særdeles ekspansiv ejer-ledet
virksomhed med hovedkontor i Haderslev i Danmark.
Virksomheden er en af Skandinaviens førende sourcing- og
service virksomheder indenfor dyreartikler samt rideudstyr.
Eldorado Gruppen beskæftiger 125 medarbejdere og omfatter
også fabrikken AkvaStabil. Eldorado designer og udvikler vores
egne Rideudstyrsmærker Catago Equestrian, Horse Guard og
Equipage samt Companion til kæledyr. Derudover har Eldorado
den skandinaviske distribution af en lang række varemærker til
både hest og rytter samt kæledyr.
Hvilke forventninger har vi til dig?
Du har passion for indkøb, ikke mindst i kraft af dit stærke
købmandsgen. Du er opsat på at skabe optimale indkøbsaftaler
for Eldorado, hvor du samtidig vedligeholder og udbygger gode
samarbejdsrelationer med leverandører og andre aktører. Du vil
supportere vores to seniorindkøbere, men vil hurtigt få din egen
leverandørportefølje, primært fra Asien. Du sikrer, at der altid
er varer på lager til rette pris og i rette mængde. Du vil primært
arbejde med vores Rideudstyrsmærker HorseGuard, Equipage og
Catago Equestrian.
Herudover vil du få ansvaret for, at vores private label kategori
vokser og får endnu mere fokus. Du arbejder struktureret, proaktivt og detaljeret, og har et skarpt blik for opfølgning og deadlines. Dine kommunikative evner gør dig til en stærk forhandler.
Primære opgaver
- Disponering
- Ordreplacering og opfølgning på produktion og leveringer
- Håndtering af indkøbsfakturaer og fragt

-

Kvalitets- og prisforhandlinger med leverandører
Vedligeholdelse af varedata
QC på leveringer
Deltagelse på indkøbsmesser
Udvikling af vores Private label kategori i samarbejde
med design

Din baggrund
Dine faglige kvalifikationer er som følger:
- Uddannet indenfor indkøb
- God talforståelse og sans for det gode købmandsskab
- Forhandlingsstærk
- Kommunikerer flydende på engelsk, både i skrift og tale.
Kinesisk er en fordel men ikke et krav.
- Naturlig interesse for ridesporten er en fordel men ikke et krav.
Vi tilbyder
Et selvstændigt job med gode karrieremuligheder i en spændende
og dynamisk virksomhed, hvor vi arbejder med hjertet og har et
stort ambitionsniveau for fremtidig vækst. Vores hverdag er
kendetegnet af et højt aktivitetsniveau og en uformel omgangstone, hvor der ikke er langt fra idé til handling.
Øvrigt
Tiltrædelse: hurtigst muligt
Løn: Forhandles individuelt og efter kvalifikationer
Arbejdssted: Hovedkontor i Haderslev eller kontor i Roskilde,
arbejdsdage på tværs er en forudsætning.
Ansøgningsfrist: 01.11.2021
Venligst send din ansøgning til:
Eldorado
Pernille Holzapfel Lausen
pla@eldorado.dk, tel. +45 60 43 09 31
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