Inköpare

till PMC i Mälardalen

Om jobbet
Som inköpare arbetar du med upphandling & inköp av materiel och tjänster till hela PMC koncernen.
Du arbetar utifrån att inköpen skall bli så kostnadseffektiva, miljömedvetna och affärsmässiga som
möjligt. Rollen som inköpare är en centralt placerad nyckelfunktion. Du driver bl.a. arbetet med att
förhandla & upprätthålla PMC företagens årsavtal. Du kommer även att jobba i projektform innan
och under våra entreprenader. Arbetet innebär en daglig kontakt med olika material och
tjänsteleverantörer samt tät dialog med våra ansvariga i PMC företagen. Du kommer även att arbeta
med leveransbevakning & materialplanering i samband med entreprenader samt uppföljning av
tjänsteleverantörer till PMC. I rollen skall du även fokusera på och utveckla våra alternativa
produkter från flera olika länder. Meriterande om du har erfarenhet från installationsbranschen inom
el. PMCs huvudkontor är i Västerås men du kan även utgå från något av våra kontor i Norrtälje,
Uppsala, Stockholm, Eskilstuna, Örebro eller Karlstad.
Om dig
Du gillar att planera, supportera och se till att organisationen har rätt materiel och avtal på plats, till
så fördelaktigt pris som möjligt i rätt tid. Fördel om du har erfarenhet av inköp av tjänster och
materiel samt upphandlingsprocessen. Vi sätter stor vikt vid din personlighet och tror att du som
söker besitter en stark kreativ och lösningsfokuserad inställning. Du ser affärsmöjligheter i det mesta
och gillar högt tempo och att vara i ett företag som gillar innovation och utveckling och kan prioritera
om snabbt om så behövs.
Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor kontakta
ansvarig chef Mattias Kallin, mattias.kallin@pmcel.se Tel: 073-773 29 60
För att ansöka: Skicka personligt brev samt CV till HR-chef Anna-Karin Axelsson.
annakarin.axelsson@pmcel.se Tel: 073-773 29 75.
Dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR. Anställningsform: Tillsvidare. Omfattning: Heltid.
Placeringsort: Mellansverige/något av våra filialkontor.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Skicka din ansökan redan idag.
Vill du veta mer? Läs om PMC företagen på pmcel.se.
Som anställd i PMC företagen har du många fina personalförmåner och utvecklingsmöjligheter.

