
Stillingsopslag      

        
Valmont SM A/S  

Strategisk Indkøber med god forretningsforståelse 

Fagligt er du en strategisk indkøber, der har en vis portion teknisk forståelse og som nu er parat til at varetage vores kommercielle 

indkøbsinteresser og samtidig udvise god teamånd. Du er allerede godt på vej i din karriere og hvis udfordringer i en virksomhed 

inden for vindmølleindustrien lyder interessant for dig, hører vi meget gerne fra dig. 

Din hverdag bliver afvekslende med rig mulighed for at påvirke resultater med din indsats. Du bliver bindeleddet mellem vores 

leverandører og medarbejdere. Du forstår værdien af klare aftaler og kan omsætte den værdi til organisationen. Du kommer til at 

arbejde sammen med store dele af organisationen, og du tager gerne initiativ til at søge den viden, du har brug for.  

Vores indkøbsafdeling, der ligeledes varetager vores Interne Service, er i konstant forandring, idet vores igangværende ”turn-

around” giver nye og flere opgaver. Derfor leder vi efter en vedholdende og selvkørende strategisk indkøber, som har lyst til at 

være en del af en ambitiøs indkøbsafdeling og som gerne vil udfordres personligt såvel som fagligt. 

Med afsæt i din vindermentalitet og tilgang til markedet, vil du være med til at skabe fundamentet og sætte rammerne for Valmont 

SM i Rødekro og på sigt vores nye fabrik i Esbjerg. I samarbejde med områdets leder, skal du sikre at aktiviteterne giver det 

fornødne afkast, og at det momentum, som allerede er opbygget og den foresatte udvikling, kan fortsætte via dig.  

Med afsæt i virksomhedens strategi, vil dine primære arbejdsopgaver bl.a. være at: 

• Sikre den optimale leverandørportefølje indenfor OPEX-produkter og OEM-komponenter 

• Udvælge, forhandle og indgå aftaler med OPEX- og OEM-leverandører 

• Følge op på leverandører ift. kvalitet (produkt, levering, service etc.) 

• Gennemføre benchmarking aktiviteter, der medfører besparelser (totalomkostninger) 

• Optimere vore kostpriser, kommercielle vilkår og leverandørstrukturer 

• Deltage i optimeringsprojekter inden for produkter og logistik 

Kvalifikationer 
Du har en relevant, kommerciel og/eller teknisk uddannelse/baggrund. Kandidater, der har indsigt i produktions- og/eller 

vedligeholdelsesindkøb samt vind- og/eller stålbranchen, vil blive foretrukket.  

Dertil har du i bagagen nogle års erfaring med Supply Chain Management og måske ledelseserfaring eller ambitioner om at få det. 

Har du praktisk ERP-erfaring med brugen af SAP eller Axapta, vil det være en fordel, men ikke et krav.  

Vores koncernsprog er engelsk og vi forventer at du uhindret kan begå dig på dansk og engelsk i skrift og tale. 

Bliv en del af en spændende virksomhed med vægt på kvalitet og bæredygtighed 

Valmont SM er førende leverandør af store komplekse stålkonstruktioner, tårne og rotorhuse til vindmølleindustrien samt 

specialiseret i serieproduktion til den grønne energisektor. Vi er et datterselskab af amerikanske Valmont Inc. 

 

Vi tilbyder: 

• En spændende arbejdsplads med udfordrende og varierende opgaver 

• Mulighed for at overtage ledelsesopgaven af indkøbs- og servicefunktionen 

• Sundheds- og kantineordning 

• Attraktiv personaleordning 
 
Ansættelse: snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. 
 

Interesseret? 

Lyder ovenstående som noget for dig, så send os din skriftlige ansøgning mærket ”Strategisk Indkøber” til: 
Aase.Fallesen@valmont.com. Spørgsmål til stillingen, kan rettes til Aase Fallesen på tlf.: +45 24 63 64 39. 
 
Vi har ingen ansøgningsfrist, men tager imod ansøgninger så længe jobbet er slået op. Stillingen lukkes, når vi har fundet den rette 
kandidat.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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