I´m valued as a colleague.
And in demand as an expert.
Gruppeleder logistikk
For å styrke vår organisasjon på Langhus, Ski, søker vi gruppeleder logistikk, med innkjøpserfaring.

Ansvarsområde
Du vil være ansvarlig for vår logistikkgruppe i Norge, og ha 3 medarbeidere som rapporterer til deg.
Ettersom dette er en liten gruppe, må du ha god oversikt over hele leveranseprosessen. Du vil
arbeide operativt og ha ansvar for å løse de daglige utfordringene som måtte oppstå i din gruppe.
Vi har eget lager, og du vil være ansvarlig for denne aktiviteten og for å støtte lagermedarbeider.
Innkjøpsaktiviteter vil være ditt eget operasjonelle ansvar og du vil arbeide sammen med andre avdelinger i bedriften med å innhente tilbud, gjøre leverandørutvelgelser, gjennomføre kontraktsforhandlinger, sende innkjøpsordre samt oppfølging av innkjøpsstrategi og materialkostnader.
Siden du kommer til å samarbeide tett med vår regionale logistikk- og innkjøpsorganisasjon er det
sannsynlig at du vil ha 10-15 reisedager i året.
Din bakgrunn
Du har en bachelor eller tilsvarende innen logistikk. Du snakker og skriver norsk (eller et annet
skandinavisk språk) flytende. Du har gode engelskkunnskaper, og kjennskap til tysk vil være en
fordel.
Hvem er du?
Vi tror du har en god overordnet kunnskap om logistikk. Det betyr at du kan snakke om transport om
morgenen, toll til lunsj, sammenligne tilbud om ettermiddagen og gjøre justeringer i lagerbeholdning
rett før du går hjem! Du liker å jobbe praktisk med problemløsning samtidig som du har en strukturert tilnærming til oppfølging av langsiktige oppgaver. Som person ser du hele tiden etter forbedringsområder, du er selvdreven og din positive holdning virker motiverende på andre!
Du trenger ikke å ha vært i en lederposisjon, men relevant erfaring vil bli verdsatt. Som leder er det
påkrevet at du liker å ta ansvar og at du kan kommunisere godt med medarbeidere og kolleger. Du
må ha jobbet med innkjøp tidligere. Det er også påkrevet med tilstrekkelig erfaring med SAP eller
lignende ERP-systemer.

Kontakt

For spørsmål om jobben kontakt

Alexander Westöö,
Alexander.Westoo@boschrexroth.se

Mobil: +46 727 329195
Sted: Langhus
Land: Norway

Søknadsfrist: 31. agust
Skriftflig søknad sendes til:
Bosch Rexroth AS v/HR-leder
Katja Kaiser Siebert
Katja.Kaiser@boschrexroth.no
Mobil: 944 87323

Hvordan søker du!
Kontakt Alexander Westöö for mer informasjon og send din søknad til HR-leder Katja Kaiser Siebert.
Alexander Westöö , tel. +46 727 329195 eller epost: Alexander.Westoo@boschrexroth.se
Katja Kaiser Siebert, tel. +47 944 87 323 eller epost: Katja.Kaiser@boschrexroth.no
Søknadsfrist er 31. august 2017. Søknader vil bli lest etterhvert som vi mottar dem.

Bosch Rexroth er den industrielle delen av Bosch-konsernet og er en av verdens fremste bedrifter innen hydraulikk og elektrisk og mekanisk
driftsteknologi for industri- og fabrikkautomasjon så vel som for mobileapplikasjoner. Avansert, komplett teknologi leveres fra en enkelt kilde,
worldwide. Enten det gjelder lineære eller roterende bevegelser, heving eller senking, rask akselerasjon, nøyaktig regulering av hastighet eller
eksakt posisjon: Bosch Rexroth, som «The Drive & Control Company», behersker alle driftsprinsipper. Det norske selskapet har ca 75 ansatte og
hovedkontor på Langhus utenfor Oslo.

