Unimer Plast & Gummi AB är ett marknadsinriktat och kompetensdrivet företag inom industriell försäljning av
slangar samt plast- och gummiprodukter. Unimer omsätter ca 70 MSEK och har som mål att inom en tvåårsperiod
öka till 90 MSEK. Företaget har 35 anställda med 1500 kunder med Skandinavien som huvudmarknad. Vi
utvecklar och säljer även egna produkter inom tillbehör för fritidsbåtar och lastfordon. Vårt huvudkontort med
produktion och lager finns i Halmstad samt försäljnings- och logistikcenter i Suzhou, Kina.

Unimer rekryterar en Projektinköpare med både tekniskt kunnande och affärsdriv!

Projektinköpare
Som Projektinköpare ansvarar du för företagets produkt och materialportfölj av kundunika och
ritningsbundna komponenter i plast & gummi. I rollen ingår leverantörsansvar. Du kommer att arbeta
i projekt och med projektledning av kostnadseffektiva tillverkningslösningar för våra större kunder
där vi utvecklar strategiska samarbeten som leverantör. Du bygger upp goda relationer och nätverk
av kontakter hos våra leverantörer och våra större kunder där arbetet sker i nära samarbete med
våra storkundssäljare/KAM som kommersiellt ansvarar för kundprojekten samt vår
produktionsavdelning. Tjänsten erbjuder Dig goda möjligheter att utveckla inköpsverksamheten inom
ditt ansvarsområde
I rollen ansvar du för hela projektberedningsprocessen för samtliga projekt gällande kundspecifika
produkter och du hanterar projektet från förfrågan till färdigt offertunderlag med total
kostnadskalkyl. Kundprojekten är i varierande storlek och du arbetar tillsammans med kundansvarig
säljare. Arbetet innebär en del resor främst inom Europa men även i Asien. Projektinköpare
rapporterar till VD

Din profil
Som projektinköpare ser vi att du har en tekniskt inriktad eftergymnasial utbildning samt minst tre
års arbetslivserfarenhet i liknade roll. Det är önskvärt med erfarenhet eller utbildning inom
strategiskt inköp, kvalitet och logistik. Vi ser gärna att du även har viss erfarenhet av industriell
försäljning. Erfarenhet från plast- och gummiindustrin eller inköp av industriellt gummi och
plastprodukter är meriterande.
Som person har du ett strukturerat och engagerat arbetssätt och en positiv syn på nya utmaningar
och förändringsarbete. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra och har ett
gediget intresse för industriell produkt eller projektförsäljning och förbättringsarbete samt stimuleras
av både team- och verksamhetsutveckling. Som projektinköpare matchar du kundernas krav mot
våra produktionsmöjligheter vilket kräver att du kan hantera olika tekniska frågeställningar.
Du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, och du känner dig bekväm med
moderna affärssystem och MS Office. B-körkort är ett krav.
För mer information kontakta:
VD, Carl Magnusson, tel 035-144116, carl.magnusson@unimer.se
Välkommen med din ansökan här (extern länk)

