
 

 

Strategisk indkøber med fokus på elektronik
  
 

 

Brænder du for at optimere indkøbsprocesser og skabe resultater gennem leverandørsamarbejde? 
Så vil jobbet som strategisk indkøber i en international ordreproducerende virksomhed formentlig være 
noget for dig. Med reference til vores Supply Chain Manager vil du få ansvaret for at udvikle en 
leverandørportefølje med fokus på kvalitet, leveringspræcision og pris. 

A/S S. A. Christensen & Co. – hver dag nye udfordringer 
Du vil blive en del af vores sourcingafdeling, hvor du vil indgå i et team af engagerede og kompetente 
kollegaer. I samarbejde vil I have ansvaret for vores leverandørportefølje; at aftalte deadlines overholdes 
og at der løbende gennemføres forbedringsprojekter/kostoptimering. 

Som strategisk indkøber bliver dine hovedopgaver: 

• Udarbejde strategi for Elektronik området i samarbejde med Supply Chain Manager 

• Udarbejdelse af målsætning, KPI’er og handlingsplaner for området 

• Rapportering af nøgletal og opfølgning på KPI’er 

• Drive strategisk indkøb inden for bl.a. elektronik 

• Du får selv ansvaret for en udvalgt leverandørportefølje 

• Eksekvere på de udvalgte omkostningsbesparende tiltag 

• Gennemføre forhandlinger med dine leverandører 

• Tæt samarbejde med øvrige strategiske indkøbere, samt R&D. 

 

Din profil 

Du får meget frihed til at styre din egen arbejdsdag, og derfor er det vigtigt, at du arbejder struktureret og 
selvstændigt med fokus på opnåelse af målsætningen, endvidere at du proaktivt tager ansvar for de 
projekter, som du bliver tildelt. Da tingene ofte går stærkt, skal du kunne håndtere hektiske situationer 
samtidig med at dagligdagen bliver holdt struktureret. Det er essentielt, at du er analytisk, da du skal 
arbejde med analyser vedr. indkøb. Som person bringer du endvidere et godt humør og et stort drive med 
ind i afdelingen. 

Det er en fordel hvis du: 

• Er en rutineret IT-bruger og har erfaring med Office-pakken, særligt Excel på højt niveau 

• Har erfaring med ERP-systemer, heriblandt SAP 

• Er forhandlingsvandt på dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. 

• Har erfaring fra elektronikbranchen og kendskab til EMS og liabilityforhandlinger 
 
Vi tilbyder dig 

Et arbejde i en spændende og dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, hvor du vil blive en 
del af vores sourcingafdeling, bestående af 3 personer. Du får et fagligt og personligt udfordrende job med 
en bred kontaktflade indenfor organisationen såvel som til eksterne leverandører. Vi tilbyder et job, hvor 
du har frihed til at handle og tage ansvar. 

 

Er dette jobbet til dig, så send en ansøgning sammen med dit CV til Supply Chain Manager Anders Munk 
på e-mail amu@sacmilking.com, og har du spørgsmål til stillingen kan du ringe på 28 99 60 13 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

A/S S.A. Christensen & Co (SAC) udvikler, producerer, installerer og servicerer innovative full-line malkeløsninger til den moderne 

mælkeproducent. Vi tænker de bedste løsninger og høj kvalitet for dyret, mælken og malkeren. Vores globale succes er grundlagt på 

en innovativ tilgang, hvor vi samarbejder med ledende forskere, landmænd, konsulenter og dyrlæger over hele verden. Vores mere 

end 80 års erfaring betyder, at vi leverer den malketeknologi, som skaber mest værdi til verdens mælkeproduktion. SAC har 

hovedkontor i Kolding. Tilsammen beskæftiger koncernen mere end 150 medarbejdere i Danmark, Holland og på salgskontorer i 

bl.a. Norge, Rusland og Frankrig. Læs mere på sacmilking.com. 
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