EcoGuard hjälper fastighetsägare att mäta, visualisera, åtgärda sina fastigheter för att minska sin energianvändning. Vi är den ledande och största
aktören i Sverige inom individuell mätning och har installationer i fastigheter över hela landet. Våra lösningar är öppna och enkla att implementera
i både nya och befintliga fastigheter. Vår kraftfulla molntjänst CURVES gör det enkelt att presentera och analysera mätvärden åt fastighetsägare
och driftpersonal. Besök vår hemsida för mer information, www.ecoguard.se EcoGuard AB, Elementvägen 14 702 27 Örebro, 019 - 25 21 00

Inköpschef - Örebro
Vi söker en inköpschef med kvalitetsansvar till EcoGuard AB i Örebro.
Denna roll innebär ett strategiskt ansvar för inköpsfrågor men du kommer även få möjligheten att påverka och
delta i den operativa dagliga driften.
EcoGuard agerar i en tillväxtbransch där våra tjänster hjälper fastighetsägare att minska sin energianvändning
och därmed minskad miljöpåverkan. Om du har ett intresse för affärer och att knyta varaktiga och stabila
samarbeten, samt lockas av att arbeta i ett bolag med stark teamkänsla och stort fokus på kundvård, då kan
EcoGuard vara platsen för dig.
Vi är idag 50 anställda fördelat på fler platser i Sverige och huvudkontoret är i Örebro.
För att lyckas hos oss önskar vi att du har relevant utbildning och några års erfarenhet inom inköp och
kvalitetsarbete. Om du har tidigare erfarenhet från liknande företag med stark tillväxt så kommer du väl förberedd
till det ”lilla, stora företagets” möjligheter och utvecklingsområden.
Du kommer vara en del i ledningsgruppen.
HUVUDARBETSUPPGIFTER
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för, utveckla och förvalta ISO 9001 och implementera ISO 14001.
Ansvara för leverantörer i följande frågor: Strategiska inköpsfrågor, avtalsförhandlingar,
offertförfrågningar, prisförhandlingar.
Löpande arbete med leverantörer för att säkerställa att avtal efterlevs.
Val och utvärdering av nya leverantörer.
Hantera och ansvara för att in- och utpriser är korrekta och följer lagda riktlinjer.
Utforma och bibehålla inköpsprocessens alla steg.
Vara intressent i utvecklingsprojekt av ny eller befintlig produkt och säkra komponenttillgång, ledtider
m.m.

VI ERBJUDER
Möjligheten att få arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor över hela Sverige. Tjänstebil och
fast lön i en spännande roll med stort eget ansvar och stor möjlighet att själv utforma och påverka din roll,
arbetsvardag och företagets fortsatta utveckling. EcoGuard erbjuder friskvårdsbidrag och friskvårdstimme,
företagshälsovård och kollektivavtal.
ANSÖKAN
Skicka din ansökan till Annica Mälman Ängerek via mail annica.angerek@ecoguard.se
Om du har frågor om tjänsten så tar du kontakt med VD Björn Fagerdahl, telefon 073-233 01 35.
Sista dag för ansökan är 9 nov 2018.

