Seabrokers Group leverer et unikt og variert spekter av tjenester for kundene våre. Vi har dyktige
medarbeidere innen skipsmegling, havovervåkning, havnekraner, eiendomsutvikling, eiendomsdrift
og fundamentering.
Seabrokers Fundamentering AS sikter seg mot å bli en av landets ledende innen fundamentering. Vi
har kontor på Forus, i Skien og i Bergen, og har oppdrag over hele landet. Vi har et ekstremt
kundefokus, og jobber for å skape fornuftige og effektive løsninger for våre kunder.
Som et ledd i dette, er vi nå på jakt etter en:

FORRETNINGSORIENTERT INNKJØPER
dvs. en person med erfaring fra innkjøp, kremmerånd, struktur og gode forhandlingsegenskaper.
Personen vi søker må være flink til å skape gode forretningsmessige løsninger. Personen vil ha ansvaret
for hele innkjøpsfunksjonen, og være en sentral bidragsyter for å nå våre langsiktige mål. Vår innkjøper
må beherske og ha oversikt og forståelse for hele innkjøpsprosessen, og kunne dokumentere resultater for
dette. En del av dette resultatet skal gi kontinuerlig forbedrede operasjoner for
Seabrokers Fundamentering i hele Norge.
•
•
•
•
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Dokumentert kapasitet innen innkjøp
Kan inngå gode avtaler - og få folk til å benytte seg av dem
Skape forretning og gode innkjøpsrutiner som kan komme kundene våre til gode
Være kontaktskapende og profesjonell
Være flink til å se muligheter og utnytte disse
Bruke innkjøpsrutiner og sette dette i system
Være deg selv som en strukturert, tillitsvekkende og troverdig samarbeidspartner

Videre ønsker vi at du er uhøytidelig, har godt humør og er glad i folk. Vi tilbyr en spennende 100 % stilling. Hvis du har egenskaper og kvalifikasjoner som beskrevet over, send oss en søknad.
Du vil bli med i en god gjeng som er inkluderende og som kjennetegnes av godt samarbeid, høyt tempo,
godt humør, romslighet og fokus på nye løsninger. Har du erfaring i innkjøp fra Fundamenteringsbransjen er dette et pluss!
Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser som inkluderer pensjons- og forsikringsordninger i tillegg til
andre velferdsgoder.
Skriftlig søknad og CV, merket «Innkjøp2017» sendes via epost jobb@seabrokers.no innen 15 oktober
2017. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

www.seabrokers.no

