Indkøbsassistent - Barselsvikariat
Til Danmarks største ismejeri
Med reference til vores Indkøber søger vi en kvalificeret indkøbsassistent der er super struktureret,
perfektionistisk og holder af opfølgningsarbejde.
Virksomheden tilbyder dig:
Et spændende job med udfordrende opgaver, hvor du får indflydelse på en af Danmarks ledende
fødevareproducenter. Du bliver en del af vores indkøbsafdeling, hvor vi har et åbent og engageret
arbejdsmiljø, og du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.
Desuden kan vi tilbyde en konkurrencedygtig gagepakke, der modsvarer dine kvalifikationer.
Ansvar og opgaver
•
•
•
•
•
•

Placering af og grundig opfølgning på indkøbsordrer – at de bliver placeret, bekræftet og afsendt rettidigt.
Daglig kontakt med leverandører
Oprettelse af nye varenumre og sikre styring af udmeldelse/indfasning af gamle/nye produkter
Vedligehold og optimering af stamdata i AX
Tæt samarbejde med planlægning, marketing, salg, lager og produktion
Ad-hoc opgaver i indkøbsafdelingen

Faglige kvalifikationer og personprofil:
•
•
•
•
•
•
•

Du har gerne erfaring med indkøb
Du er super struktureret, perfektionistisk og holder af opfølgningsarbejde
Du kan planlægge og prioritere i en hektisk hverdag og er god til at samarbejde på tværs af organisationen
Du er kvalitetsbevidst og tager ansvar for dine opgaver
Du er positiv og trives med at arbejde i et team
Du har måske kendskab til Dynamics AX – dette er dog ikke en betingelse
Du taler og skriver flydende dansk og engelsk

Arbejdsstedet er på hovedkontoret i Thisted.
Tiltrædelse: 15. februar 2021
Ansøgning med relevante bilag sendes til HR@premier-is.dk mrk. ”Indkøbsassistent”. Samtaler vil blive
afholdt løbende.

Om Premier Is – Mejerigaarden
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og har den ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark.
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der
lærte at lave iscreme i Danmark.
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum.
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 85 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret på stolte
håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”,
”Gammeldags Flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.

