ER DU VORES NYE
INDKØBER?
Til vores dynamiske Indkøbsteam søger vi en
indkøber 37 timer/uge, med erfaring inden for
sourcing og indkøb.
Teamets vigtigste rolle er eksekvering af indkomne
ordrer og projekter, samt at understøtte vores
sælgere i dagligdagen.

HVEM ER DU?
Dine primære arbejdsopgaver:

Om dig:

• Sourcing og prisforhandling af produkter hos eksisterende
og nye leverandører.
• Ordrebehandling og gennemførelse af produktioner i både
EU og Østen fra A – Z, med kontakt til alle parter i forløbet,
herunder kunde, producent, testinstitut samt interne
afdelinger.
• Igangsættelse af kvalitetskontrol og lovpligtige test.
• Løbende opfølgning på ordrebudget og godkendelse af
fakturaer.

• Gerne erfaring med import fra både EU og Østen samt
indkøbet i alle dets faser.
• Du er selvstændig kørende inden for dine ansvarsområder,
men er også en teamplayer.
• Du arbejder struktureret og besidder godt købmandskab.
• Du sætter en ære i gode aﬂeveringer med målet for øje.
• Du kan lide at få alle ender til at mødes.

HVEM ER VI?
Borg & Bigum er en Danmarks førende leverandører
af specialdesignede gave- og promotion artikler, samt
beklædning til B2B kunder.

INTERESSERET?

Vi er 30 engagerede medarbejdere fordelt på salg,
salgsbackup, indkøb, økonomi, produktudvikling,
design og web, lager og logistik.

Kan du se dig selv i ovenstående rolle og være en del af et
velfungerende team og virksomhed, hvor tonen er uformel,
humoristisk, og hvor ledelsen er synlig og engageret i din
hverdag?

Vi tager altid udgangspunkt i kunden og søger den optimale løsning, lige fra en simpel kuglepen, den perfekte
gave, til et specialdesignet eller nyudviklet produkt.

Send din ansøgning samt CV til Tine Malthesen på mail:
tma@borgbigum.dk senest d. 12. marts 2021.

Fra den indledende dialog til levering og evaluering
bidrager vi med nytænkning og ofte banebrydende
løsninger, som understøtter vores kundes ønsker om
branding og positionering i markedet.

Vi tager løbende kandidater ind til samtale
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