
HOLMGRENS METALL AB REKRYTERAR 

Holmgrens Metall tillverkar rördelar/kopplingar till VVS-grossister 
samt kundunika produkter i mässing. Våra kunder finns i hela  
Norden och delar av Europa. Verksamheten bedrivs i moderna  
lokaler med en automatiserad produktion. Holmgrens Metall  
ligger i Gnosjö och omsätter 125 msek med 50 medarbetare.  
Vi är certifierade mot ISO9001 och ISO14000. Företaget grundades 
1908 och ägs sedan 2006 av Aalberts Industries i Holland.

Har du tidigare erfarenhet av strategiskt inköp och trivs i en roll med möjligheter att påverka 
och utvecklas? Då kan du vara den inköpschef vi söker. 

UPPDRAGSBESKRIVNING
Tjänsten innebär ett helhetsansvar för inköpsprocessen med uppdrag att ta vårt logistikflöde 
och vår supply chain till nästa nivå. Du erbjuds en mix av strategiskt och operativt inköpsarbete. 
I ditt dagliga arbete ingår bland annat prognosarbete, inköp av råmaterial, handelsvaror och 
komponenter. Du ansvarar fullt ut för avtalsupplägg med våra leverantörer och gör regelbundet 
din utvärdering av materialflödet. Du ansvarar för nyckeltal knutna till din roll samt är delaktig i 
den årliga budgetprocessen. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Du kommer ha 
utbyte och samverkan med våra systerföretag i Europa.

DIN PROFIL
För att lyckas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av inköpsarbete. Vi vill att du ska 
vara affärsmässig, ha goda förhandlingskunskaper samt att du är duktig på att hantera och ut-
veckla leverantörsrelationer. Du gillar öppenhet, samarbete och korta beslutsprocesser. Du har 
ett eget driv och vill vara med och förbättra. Vi förutsätter att du har god IT-vana inom office,  
affärssystem och systemstöd t.ex. planeringsverktyg. Du behöver B körkort då tjänsten innebär 
en del resor i tjänsten. Då engelska är vårt koncernspråk utgår vi från att du behärskar engelska  
i tal och skrift obehindrat.

INKÖPSCHEF

Anställningsform: Heltid, tillsvidare.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Gnosjö

Välkommen med din ansökan!

Ansökan för ovanstående tjänster görs snarast till HR på e-post:  
hr@holmgrensmetall.se, dock senast 2018-06-10. Löpande urval tillämpas.  
Information om tjänsten lämnas av Karin Bäckrud på telefon 0370-30 79 37 
eller av VD Fredrik Nilsson på telefon 0370-30 79 02.


