Erfaren Category Manager med godt tag på leverandører og priser

–

Category Manager til vindmølleindustrien
Er du en robust Category Manager, der kan agere både strategisk og taktisk, når det kommer til leverandørforhandlinger, og brænder du for sourcing og procesoptimering i
relationerne med leverandørerne?
Som Category Manager er det primære mål at sikre overvågning og udvikling af leverandørmarkedet for egne kategorier, under hensyntagen til FSE’s markedssituation. Det
er Category Managerens opgave at koordinere og sørge for at planlægge forhandlinger og leverandørrettede aktiviteter, sikre procesoptimering i relationerne med
leverandørerne og være en aktiv og proaktiv spiller i projekter om nye kunder og leverandører. Stillingen er alsidig og stiller store krav til dine menneskelige og faglige
kvalifikationer. Din erfaring og naturlige autoritet skinner igennem, og dit engagement giver leverandører lyst til at være en del af FSE’s fremadrettede vækst.
Du bliver tilknyttet vores site i Glostrup. Du vil samarbejde med dine kolleger og leder i stræben efter at optimere priser og processer, minimere risici og udvikle
leverandørrelationer.
Arbejdsopgaver
• Leverandør- og markedsanalyser, og benchmarking af priser.
• Forhandling med leverandører og sikring af procesoptimering i relation til leverandører.
• Sourcing og identifikation af sourcing potentiale.
• Deltage i udarbejdelse af leverandørstrategi og handlingsplaner, og implementeringen af disse.
• Sikre at nye leverandører implementeres.
Det er et solidt fundament for din personlige og faglige udvikling hos Fritz Schur Energy A/S, hvis du
• Har en baggrund som Category Manager – gerne fra vind-industrien - og har grundig SCM-forståelse.
• Har flair for IT og ERP (gerne Axapta), er superbruger af Excel, og har erfaring med rapporter og dataudtræk.
• Er rejse- og forhandlingsvant, og har juridisk kendskab til indkøbskontrakter.
• Taler og skriver dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
Udover ovenstående mere formelle kriterier, er det vigtigt, du som person er proaktiv, kvalitets- og ansvarsbevidst. Du arbejder resultatorienteret, struktureret og fokuseret
på opgaven. Du er omstillingsparat, tænker kreativt, og kan håndtere høj kompleksitet. Du formår at skabe stærke relationer med leverandører og kolleger, ligesom du som
person er tillidsvækkende. Sidst men ikke mindst er du en god kommunikator og forstår vigtigheden af samarbejde og smil i hverdagen.
Fritz Schur Energy A/S - din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Energy har gennem mange år udviklet og fremstillet hydrauliske systemløsninger til vindmølleproducenter. Vi er en del af Fritz Schur Technical Group, som er en
vækstorienteret industrikoncern i spændende udvikling såvel i Danmark som internationalt. Vi er stolte af vores uformelle kultur og arbejder målrettet med
medarbejdertrivsel. Vi sætter fællesskab og samarbejde højt, og du vil blive omgivet af fantastiske og kompetente kolleger. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere får
de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de - og dermed virksomheden - hele tiden udvikler sig. Du kan læse meget mere på www.fse.dk & www.fstg.dk
Er du nysgerrig efter at høre mere om denne karrieremulighed, så giv CSCO Anders Walbom et kald på +45 39537410.
Eller søg stillingen her senest d. 10. juli 2020; http://FSTG.jobnext.dk/41/apply. Vi kalder løbende til samtale.

