Dellner Brakes is one of the world’s leading suppliers of brakes and related power transmission
products for the industrial, marine and wind markets. Our technologically advanced Stopping, Turning
and Locking systems and products are precision engineered at our factory in Sweden and, through our
acquisition of Gummi USA in September 2017, we also provide a range of high quality pneumatic
drum clutches, brakes, shaft couplings and rotary unions. We have a strong reputation for technical
innovation that stretches back more than 50 years and you can find our products hard at work all
over the world, on land, at sea and up in the air.

Rekrytering av Strategisk inköpare till Dellner Brakes AB
Som Strategisk inköpare, med placering på vårt huvudkontor i Borlänge, leder du våra inköpsprojekt
”från ax till limpa”. I rollen ansvarar du för att kvalitén från leverantörerna upprätthålls och du blir en
nyckelperson som överbryggar verksamhetens olika delar. Din primära uppgift är att säkerställa och
ansvara för att Dellner Brakes produkter levereras till våra kunder på bästa möjliga sätt!
Du ingår i vår globala inköpsorganisation med medarbetare i Kina, Sverige, Tyskland och USA. Utifrån
sortiments- och inköpsstrategin säkerställer du att vi har rätt varuförsörjning och samarbetspartners
på samtliga kontinenter. Rätt person för rollen drivs av att göra affärer och arbetar strukturerat med
leverantörsförhandlingar och utvärderingar av dessa i syfte att hela tiden arbeta med ständiga
förbättringar. För att säkra tillgången på produkter och hantera därtill kommande affärsrisker arbetar
du med beredskapsplaner och tillsammans med affärsområdescheferna arbetar du för att både
komplettera befintliga och även skapa nya inköpskanaler.

Kvalifikationer
Förutom akademisk examen ser vi att du för att lyckas i rollen som strategisk inköpare har ett
professionellt sätt, är ambitiös, driven och resultatinriktad. Du arbetar strukturerat, målinriktat och
kvalitativt. Som person är du noggrann, handlingskraftig och trivs med att ta ett stort eget ansvar och
du räds inte att ifrågasätta ”gamla sanningar”. Du driver ditt arbete framåt på egen hand och har ett
analytiskt sätt och arbetar naturligt med ständiga förbättringar i syfte att utveckla den egna
verksamheten.
Utöver ovan ser vi att du trivs i att arbeta i en entreprenöriell miljö och har cirka 2-4 års erfarenhet
av strategiskt inköpsarbete eller motsvarande. Du har arbetat med direct sourcing och är skicklig på
att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Om du därtill behärskar tyska är det en
merit men inget krav.

Ansökan
Rollen är en tillsvidare heltidsanställning och sista ansökningsdag är den 12 november 2018.
Eventuella frågor om rollen besvaras av vice president Peter Mikaelsson på
Peter.Mikaelsson@dellner-brakes.com eller via telefon 070-769 21 32. Ansökan med CV och
personligt brev skickas till career@dellner-brakes.com – vi ser fram mot din ansökan!

