Strategisk Inköpare
till Mälarvillan
Mälarvillan AB bedriver verksamhet i Mälardalen och har sitt säte i Västerås. Vi ritar, konstruerar och tillverkar villor, fritidshus, kommersiella lokaler, radhus, parhus m.m. Våra kunder är
både privatkunder och byggföretag/partners i Mälardalen med omnejd.
Huvudkontorets placering är i Västerås med säljkontor i Eskilstuna och Örebro. Produktion
finns i Surahammar och Karlskoga. Vi är i dagsläget ca 45 anställda.
Mälarvillan är vår regions största husleverantör med lokal tillverkning, och vi fortsätter att
växa.
Vi har tillverkat hus sedan år 1994.
Läs gärna mer om oss på www.malarvillan.se

Vi växer starkt och ser en fantastisk marknad
framför oss de kommande åren. Det innebär
att vi behöver förstärka vår organisation med
en strategisk inköpare.
Som Strategisk inköpare är du navet i vår inköpsprocess och rollen innebär att du kommer
att jobba med strategiska inköpsavtal och aktivt utveckla vår inköpsprocess. Du jobbar tätt
tillsammans med våra projektledare och operativa projektinköpare i B2B-/B2C projekten
samt med produktionsinköp på våra två produktionsenheter i Surahammar och Karlskoga. Direkt operativt inköpsarbete förekommer
framför allt vid arbetstoppar.
Vi förväntar oss att du är självgående och
drivande i förhandlingar med både befintliga som nya leverantörer och att du ansvarar
för att kontinuerligt genomföra kostnads- och

www.malarvillan.se

resultatuppföljningar på alla förekommande
inköp av material och serviceavtal inom företaget.
Du bevakar våra leverantörer för att säkerställa högkvalitativa-, kostnadseffektiva och
leveranseffektiva materialflöden till både projekt och produktion. Vi räknar med att du har
förmåga att bedriva strukturerade förbättringsmöten med leverantörer när behov uppstår.
Som strategisk inköpare är det av vikt att kostnadsförändringar kommuniceras till berörda
avdelningar inom företaget där du har direkt
ansvar att upprätthålla rätt indata/kostnadsstruktur i våra kalkylverktyg. Du kommer även
stötta med kalkylering av vissa projekt samt
delta för utveckling och uppdatering av kalkylmallen.

Vi ser gärna att den strategiska inköparen tar
ansvar för att omvärldsbevaka nya lagar, direktiv och krav gällande val av byggnadsmaterial eller byggnadstekniska lösningar, nya
innovativa eller tekniska lösningar på marknaden, nya- eller alternativa materialval och
miljövänliga alternativ till dagens och framtida behov.
Du blir en informationskanal till övriga avdelningar inom företaget och där bevakningen
sker antingen via olika webbkanaler eller genom besök hos leverantörer eller mässor vilket
innebär att rollen kan innebära några enstaka resdagar per år.
Du erbjuds ett utmanande arbete i positiv miljö omgiven av kollegor med stor kompetens.
Vi är ett växande och lönsamt företag med
entreprenörsanda och stora ambitioner för
framtiden. Företaget har korta beslutsvägar,

trevliga medarbetare, nöjda kunder och jobbar på en spännande marknad med många
möjligheter.
Du kommer att vara stationerad på vårt huvudkontor, på Sjöhagsvägen 6 i Västerås.
Vi söker:
Vi söker en erfaren person, med relevant utbildning, eller längre dokumenterad erfarenhet och motsvarande kompetens för inköpsarbete från t ex, byggvaruhandel eller större
byggföretag.
Som person är du positiv, noggrann, strukturerad, målinriktad, driven och kundorienterad. Du trivs i en föränderlig miljö och du är
van att styra din tid på ett effektivt sätt. Som
person är du vänlig och lyhörd och då du har
många kontaktytor är du duktig på att samarbeta med andra personer.
Låter detta intressant för dig?

Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.
Din ansökan mailar du till:
lena.brangel@malarvillan.se eller skicka till
Mälarvillan AB, Sjöhagsvägen 6, 72132 Västerås.
Frågor om tjänsten besvaras gärna av:
Operativ chef, Mikael Issakainen
Mälarvillan AB, 072-858 5617

