
Strategisk indkøber
Vil du være med i en succes? Og kan du løfte 
indkøbsarbejdet hos Blaaholm til det 
strategiske niveau?  

Arbejdsopgaver 
Overordnet vil du få det daglige hands-on 

ansvar for at indkøbe til virksomheden. 

Herunder 

Om kravene til jobbet 

For at få succes i jobbet skal din indsats 
kunne ses på bundlinjen. Du skal have et 
indgående kendskab til branchen, og din 
evne til at udfordre vanetænkning og ind-
groede metoder vil være afgørende. Der er 
brug for en person, som har den nødven-
dige faglige nysgerrighed til naturligt at 
undersøge alternative materialer og løs-
ninger. Du skal have den nødvendige ballast 
til at kunne skabe intern værdi gennem 
optimering af indkøbsprocesser og værk-
tøjer samt skabe og fange værdi i forsy-
ningskæden. Derudover skal du kunne

• Begå dig på alle niveauer i organisationen

• Være vedholdende og have is i maven for 
at sikre de bedste aftaler

• Kunne begå dig på engelsk ,- både 
skriftligt og mundtligt

•

Blaaholm tilbyder dig
Du tilbydes en spændende og ansvars-
fuld stilling i en virksomhed i sund 
udvikling og vækst. For den rette person 
vil der være rig mulighed for såvel faglig 
som personlig udvikling. Blaaholm er en 
moderne og uformel arbejdsplads, hvor 
der ikke er langt fra ord til handling, og 
hvor opgaverne løses hurtigt og effektivt i 
et tæt samarbejde med dygtige kolleger i 
et rart og uhøjtideligt miljø. 

Send en ansøgning
inden 31. august. Vi indkalder løbende 
ansøgere. Har du spørgsmål til stil-
lingen, er du velkommen til at kontakte 
Projektchef Kim Stenager på 2537 8833. 
Ansøgning og CV sendes på mail til HR 
Partner: sonja@stokholm.dk

Blaaholm Maskinteknik blev grundlagt 2005 i Næsbjerg, med henblik på at løse smedearbejde samt mindre 
specialopgaver. For at udvikle virksomheden og komme tættere på kunderne flyttede vi til Esbjerg i 2010. 
Året efter ændrede vi navn til Blaaholm A/S og fik en professionel bestyrelse. I 2014 udvidede vi og købte 
AP Maskinteknik. I 2016 udvidede vi igen og købte ScanRobot A/S. I dag har vi to afdelinger fordelt på 
6.000 m2 og ca. 78 fastansatte. Specialløsninger udgør langt den største del af opgaverne. Vi vil fortsat 
vokse, kun have dygtige medarbejdere og være i stand til at sige nej tak til en ordre, hvis det er bedst for 
kunden eller for Blaaholm A/S.

Kort om jobbet
Hos Blaaholm arbejder vi alle sammen for at sikre at vores løsninger altid lever op til 
kundens krav. Derfor er høj håndværksmæssig kvalitet til aftalt tid og pris afgørende. 

Vores udvikling forsætter, og vi søger nu en dygtig indkøber, der kan indgå i det strategiske 
arbejde og sikre, at vi, i samarbejde med vores kunder, arbejder struktureret med 
værdiskabelse i indkøbsprocessen og proaktivt udvikler vores leverandører. Hos Blaaholm 
bliver du en del af en dynamisk virksomhed, hvor du indgår i et team, der har kunden i 
højsædet. Sammen skal vi sikre, at alle kunder, får leveret det, vi har lovet. Med den rette 
indstilling får du masser af ansvar, udviklingsmuligheder og spændende opgaver. 

• Ansvarlig for daglige operationelle og 
strategiske indkøb

• Kontakt med leverandører

• Løbende forhandlinger og udarbejdelse 
af kontrakter med nye og eksisterende 
leverandører

• Kvalificering af leverandører i samarbejde 
med vores kvalitetsansvarlige

For at kunne mestre jobbet skal du have

• Indgående brancheerfaring 
fra maskinindustrien

• Relevant baggrund inden for indkøb  og 
logistik

• Erfaring med at indgå kontrakter

Gerne baggrund fra stålproduktion med 
kendskab til el, mekanik og hydraulik

Udvise en klar kommerciel tankegang
og forretningsforståelse

Om dig

•




