
 

Vi søger en topmotiveret indkøber 

 

glassFORever er i rivende udvikling, ikke kun på salgssiden, men også på indkøbssiden.  

 

Vi søger en engageret og passioneret indkøber, der brænder for bæredygtighed og kvalitet. Har 
du solide forhandlingsevner, et godt strategisk udsyn, og styr på dine ting? Så er det måske dig, vi 
leder efter til vores seje team i Vejle. 
  

Vi er på udkig efter en dygtig indkøber, der ønsker at få selvstændigt ansvar på vores indkøbside, 
men som også har rigtig god talforståelse med henblik på budgetter og nøgletal. 
 

Bliv en del af et ambitiøst hold med højt til loftet 
Hos glassFORever er vi passionerede omkring vores produkter og vores kunder. Vi søger dig, som 
kan være lige så passioneret omkring vores leverandører. Du bliver en del af en dynamisk hverdag i 
en international virksomhed. Vi ønsker at få en talstærk analytisk profil ind til at hjælpe os på flere 
områder. 

Ansvarsområder 
Mere specifikt vil dine opgaver blandt andet omfatte: 

• Forhandle, optimere og vedligeholde indkøbsaftaler med vores leverandører.  

• Agerer controller på vores nøgletal, herunder vare forbrug. 

• Udarbejde behovsanalyser (produkter til lager). Indkøb af de rigtige produkter i de rigtige mænger. 

• Afsøge markedet for produktion. Besøge fabrikker med henblik på at få bedre relationer, bedre 
priser, flere samarbejdspartnere, og større netværk.  

• Opfølgning på leveringsperformance og kvalitet fra primære leverandører. 

• Løbende analyserer og rapporterer på prisudviklingen (indkøb og salg)  

• Markedsanalyser: hvor er markedet på vej hen – er der risici vi skal være opmærksomme på. 

• Opdatere forretningsbetingelser og prisstruktur 

• Jura: designbeskyttelse, varemærker, tilskud, lovgivning. 

 

Energisk og ambitiøs indkøber 

 
Du har en baggrund inden for indkøb, og har som minimum nogle års erfaring inden for 



produktionsopfølgning og leverandørsamarbejde. Dit engagement og passion for indkøb og nøgletal 
driver dig. Herudover leder vi efter én som:  

• Har erfaring som indkøber med relevant erfaring i forhold til stillingen. 
• Har øje for godt købmandskab, og virksomhedens bundlinje. 
• Kommunikere på engelsk i både skrift og tale 
• Kan klare at være controller på vores nøgletal og råbe vagt i gevær, når vi skal agere  
• Har talforståelse, og er stærk analytisk  

Dine fordele  

• Du vil blive en del af et team, hvor samarbejde, nytænkning og handling er hverdag. Vi 
vækster flot, men potentialet er stadig meget stort.  

• Dine kommende dygtige kollegaer er alle passionerede indenfor deres felt, og du vil 
være i en agil virksomhed, hvor der ikke kun bliver talt om ideer og udvikling, men hvor 
der bliver handlet på det. 

• Du bliver en del af et brand, hvor kvalitet og bæredygtighed er en topprioritet. 

 

INTERESSERET?  
Er det lige præcis dig, vi leder efter, og kan du se dig selv i ovenstående? Så hører vi gerne fra dig 
med det samme. Send en ansøgning samt forventninger til løn til: 

 Jack Bang jb@glassforever.com  

eller ring på telefon 26288233 hvis du har spørgsmål til stillingen.   

 

 

mailto:jb@glassforever.com

