
 

 

 

 
Ønsker du yderligere information om stillingen som Indkøber, er du 
velkommen til at kontakte: Indkøbschef Lars-Erik Fabricius Nielsen på mobil:  
41 28 06 80. 
 
Af hensyn til Persondataloven bedes du gå på DFI-Geislers hjemmeside og 
søge her: 
 
Link Indkøber: Klik her og søg! 

 

 

 

DFI-Geisler er et datterselskab i Ballingslöv International AB, som er en stærk 
koncern, ejet af Stena Gruppen i Sverige. Ballingslöv International AB omfatter i 
Danmark: KVIK A/S, JKE Design A/S og MULTIFORM A/S. 
DFI-Geisler A/S har ca. 200 ansatte og omsætter årligt for omkring 325 mio. kr.  
 

www.dfi-geisler.com 
 

ERFAREN INDKØBER SØGES 
 

Hos DFI-Geisler søger vi en erfaren og selvstændig Indkøber. 
 
 

Med reference til virksomhedens Indkøbschef bliver du ansvarlig for en del af 
leverandørporteføljen, hvor du gennem strategisk og operationelt indkøbsarbejde sikrer, at alt er 
korrekt i forhold til pris, kvalitet, leveringssikkerhed, risikovurdering mv.  
 

Du bliver desuden ansvarlig for leverandørudvikling af nuværende leverandører/partnere samt 
reklamationsbehandling i forhold til leverandørerne. Du får ligeledes til opgave at igangsætte 
projekter samt at forhandle kontrakter, årsaftaler og rammeaftaler samtidig med, at du får ansvar 
for at søge, evaluere og indkøre nye leverandører. 
 

Jobprofil: 
 

Det forventes, at: 

• Du har relevant kommerciel uddannelse plus minimum et par års erfaring med indkøb og 

category management. Du er vant til at arbejde med optimering af processer og forstår 

at navigere, supportere og udfordre i samspillet mellem kolleger i din egen organisation 

og relevante nuværende/potentielle leverandører. 

• Du har erfaring med internationale aftaler samt meget gerne erfaring fra sourcing fra low 

cost countries. 

• Du besidder en generel IT-forståelse og har herunder erfaring med Office-pakken og ERP-

systemer. 

• Endvidere behersker du dansk og engelsk på højt niveau i både skrift og tale. 

 

Som person er du selvstændig, engageret og fleksibel, og du besidder et strategisk mindset 
samtidig med, at du arbejder hands-on. Du er teamplayer, der gør dig i stand til at kommunikere 
på alle niveauer.  
 

Du er udadvendt, ansvarlig og en dygtig teknisk købmand samtidig med at du er vellidt. 
 

Vi tilbyder dig: en spændende rolle i en international virksomhed, der befinder sig i en positiv 
udvikling, hvor du med ansvar og brede rammer får mulighed for at være tæt på beslutningerne. 
 

DFI-Geisler A/S er en attraktiv arbejdsplads med en flad organisationsstruktur og et uformelt 
arbejdsmiljø, hvor alle kender hinanden. 
 

Der påregnes årligt ca. 20-30 rejsedage. 
 

Ansættelsesstart: hurtigst muligt (vi afholder løbende samtaler, og ansætter når vi har fundet 
den rette kandidat). 
Det forventes, at du er bosat i hensigtsmæssig afstand til virksomhedens hovedsæde i Nykøbing 
Mors. 

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?f747d704
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?f747d704

