
Indkøber til dynamisk virksomhed i vækst søges 

Er du en erfaren indkøber, der har god forretningsforståelse og sans for godt købmandskab? Har du erfaring med 

forhandling af indkøbsaftaler og er dygtig til at skabe overblik og struktur? Så er det måske dig, vi leder efter til et 

spændende job som indkøber.  

Om virksomheden 

Fasterholt Maskinfabrik A/S har eksisteret i mere end 60 år og er i dag Skandinaviens førende producent af 

vandingsmaskiner. Virksomheden har oplevet forøget efterspørgsel på vandingsmaskiner og -udstyr i både Danmark og 

Europa i en årrække, hvilket har øget vores produktionsvolumen, og dermed også indkøbsbehov.     

Fasterholt Maskinfabrik A/S producerer ud over vandingsmaskiner også ballevogne, skærebordsvogne og betonudlæggere. 

Virksomheden har domicil i Fasterholt, ca. 7km nord for Brande. Vi beskæftiger i dag 80 medarbejdere. Du kan læse mere 

om virksomheden på www.fasterholt.dk. 

Din rolle 

Som indkøber får du en central rolle med ansvaret for hele indkøbsfunktionen med reference til produktionschefen. I og 

med at volumen af vores produktion er vokset markant, har vi nu behov for en indkøber på fuld tid, som kan videreudvikle 

indkøbsfunktionen til en mere strømlinet, systematisk og rentabel funktion.  

Dine primære opgaver vil være:  

- Indkøb af varer, tekniske og hydrauliske komponenter samt stål til lager og produktion fra både ind- og udland 

- Optimering af struktur og kvalitet på processer og arbejdsgange i vores indkøbssystem. 

- Taktisk indkøb, herunder indhentning af priser 

- Oprettelse og vedligeholdelse af leverandør- og produkt-stamdata i Navision. 

- Anvende Navisions mange funktioner som hjælpemidler til indkøb 

- Sikre et højt informationsniveau internt i virksomheden omkring indkøb og leveringstider 

- Tæt samarbejde med produktions- og lagerchef, således indkøb kan planlægges derefter.  

- Opbygge solide, rentable indkøbsaftaler og -kontrakter samt genforhandle eksisterende (ramme-)aftaler. 

- Ajourføring af varestamdata 

Du vil i stillingens begyndelse få en gennemgående introduktion til alle relevante områder af virksomheden og vil blive sat 

nøje ind i eksisterende leverandøraftaler.  

Din daglige arbejdsplads vil være i Fasterholt, hvor du selv vil få stor indflydelse på jobbets udformning. Dog kan der 

forventes enkelte rejsedage i løbet af året. 

Vores forventninger 
Vores forventninger er, at du har flere års erfaring fra en lignende stilling/funktion samt relevant uddannelse. 
Brancheerfaring er en klar fordel men ikke et must.  
Derudover forventer vi, at du som person besidder et drive og gåpåmod, at du arbejder struktureret, har datadisciplin, og 
at du finder det motiverende at forhandle aftaler med vores leverandører.  
Du skal kunne trives i en dynamisk virksomhed, hvor det i peroder går rigtigt stærkt, ligesom du skal være god til at 
kommunikere med alle vore stakeholders, som leverandører, kunder, samarbejdspartnere og kolleger.  

Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med ERP-systemet Navision, og er en erfaren bruger i MS Officepakken, 
herunder særligt Excel.  
Du skal kunne tale og skrive flydende dansk, ligesom du skal kunne begå dig på engelsk i en forhandling.  
 
Du tilbydes en spændende og alsidig hverdag i en familieejet virksomhed med en flad struktur. Her er der kort vej fra tanke 
til handling. Der er fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel, og der vises stor velvillighed til at hjælpe hinanden. Du 
bliver en del af et professionelt arbejdsmiljø med en uformel tone og høj grad af fleksibilitet.  
Opstart: 3/8-20 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef Danny Hansen på dh@fasterholt.dk 
eller på 96291020. 
 
Ansøgning + CV skal sendes på mail til rp@fasterholt.dk 
Ansøgningsfrist: 30/6-20 
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