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SELEKTRO A/S SØGER EN 
STRATEGIC PURCHASER  

STILLINGEN
Selektro tilbyder en meget spændende, udfordrende og udviklende stilling som strategisk 
indkøber i en flad organisationsstruktur med et dynamisk og uhøjtideligt miljø.

DINE ARBEJDSOPGAVER
• Daglige indkøb og disponeringer ud fra produktionsplanlægninger.

• Gennemføre indkøbsafdelingens målsætninger i henhold til årlige KPI mål.

• Sikre en konkurrencedygtig sourcing ud fra et Total Cost of Ownership (TCO) perspektiv.

• Kontraktforhandling og sikring af de mest optimale indkøbsbetingelser.

• Udvikle og forbedre samarbejde, aftaler samt performance med Selektros leverandører.

• Ansvarlig for leverandør-evalueringer og deltage i audits.

DINE FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Du har indkøbserfaring og gerne baggrund i elektronikindustrien kombineret 

med en relevant uddannelse.

• Du har godt kendskab til ERP-systemer, og meget gerne Dynamics NAV.

• Du skal sikre, at relevante oplysninger fra leverandører bliver overleveret til 
relevante personer i Selektro.

DINE PERSONLIGE EGENSKABER
• Du har en positiv attitude og kan arbejde med troværdighed og entusiasme.

• Du er en driver og har interesse for teamorienteret samarbejde.

• Du er ikke bange for at tilegne dig ny viden, hvis det er påkrævet for at løse en opgave.

• Du er åben og kan indgå i en diskussion med dine kollegaer og håndtere, at hver har 
sin holdning.

• Du er kvalitetsbevidst, grundig og detaljeorienteret.

• Du forstår og evner at holde fokus på dine opgaver, samt overholde aftalte deadlines.

SELEKTRO KAN TILBYDE DIG
• En stilling, hvor du får mulighed for at deltage i alle faser af indkøbsarbejdet.

• Et frit og uformelt arbejdsmiljø, hvor du i høj grad er med til at skabe din egen stilling 
og faglige udvikling.

• Gode kollegaer, en god pensionsordning, 6. ferieuge, og derudover har vi en 
personaleforening, som sørger for flere årlige sociale arrangementer.

ANSØGNING
Kunne ovenstående være dig, send da venligst ansøgning med CV til HR Partner, Anders 
Odgaard, på mail senest den 14/4-2020 til ao@hrsparring.dk . Skulle du evt. have uddybende 
spørgsmål til stillingen, kan disse også rettes til Anders Odgaard på telefon +45 53 50 25 87.

TILTRÆDELSE
Ansøgningerne behandles løbende, og tiltrædelse sker hurtigst muligt, men gerne fra 1. juni 
2020.

OM OS
Selektro A/S har rødder helt tilbage fra 1976, og er et dansk privatejet selskab. Vi udvikler og fremstiller 
avancerede højteknologiske custom-designet elektroniske produktløsninger. Vore kunder er 
mellemstore- og større industrivirksomheder der opererer på henholdsvis det danske og internationale 
marked indenfor bl.a. industri-, pumpe-, marine-, og automotiv segmenterne.




