Taktisk Indkøber/Disponent
Vi søger en erfaren Taktisk indkøber til vores produktionsafdeling af Brinttankstationer
Brænder du for at arbejde i et internationalt og teknisk inspirerende miljø, hvor du bidrager til
produktionen af brinttankstationer? – Så kan dette være jobbet for dig!
Nel Hydrogen A/S beskæftiger i øjeblikket 105 ansatte og forventer i de kommende år at fastholde den kraftige
vækst. Organisationen er dynamisk, omgangstonen er uformel og fleksibilitet er et nøgleord. Virksomheden er
helt i front når det gælder udvikling af brinttankstationer, der anvendes til tankning af brintbiler – og som nu skal
serieproduceres. Markedet for brintstationer vil i de kommende år opleve en kraftig vækst, da brintbiler - herunder
lastbiler, i stor skala bliver lanceret i fremtiden fra en række af verdens største bilproducenter.

Om stillingen

Aktivitetsniveauet i Nel Hydrogen vil i løbet af 2019 stige betragteligt, derfor søger vi en Taktisk indkøber, der i
samarbejde med vores nuværende Taktiske indkøber, skal varetage bestilling af komponenter og serviceydelser
til vores produktion og serviceafdeling. Endvidere vil der være indkøb af komponenter til udviklingsprojekter.
Du vil indgå i produktionsafdelingen, der pt. består af godt 40 fagligt dygtige medarbejdere, herunder Produktions
teknik, planlægning, indkøb, lager, montage og test af brinttankstationer.
Stillingen er ny og indeholder gode muligheder for at du selv kan påvirke indholdet og appellerer således til en
kandidat med erfaring fra en ordreproducerende virksomhed, som har lyst og motivation til selv at være med til
at forme jobbet, der både rummer daglige rutiner og kontinuerlige forbedringer af vores processer.
Du vil blive en del af en indkøbsafdeling med 5 medarbejdere, herunder strategisk indkøb. Du skal være den
Proaktive og handlingsorienterede indkøber, der sikrer rettidig bestilling og levering af komponenter til den
daglige drift. Gennem vedvarende opfølgning på leverandørerne, og stort overblik over leveringssituationen,
bidrager du til at produktionen modtager varer rettidigt og mål i produktionen kan overholdes og udvikles
yderligere. I mindre omfang vil du sikre attraktive aftaler på udvalgte varekategorier, samt sikre nære bånd til
leverandører af varer hvor der er risiko for forsinkelser eller knaphed. Endvidere vil hhv. reklamationsbehandling
og fakturagodkendelse indgå som elementer i stillingen.
Din kontakt ud i organisationen vil være bred, hvor de primære funktioner der samarbejdes med, er den øvrige
indkøbsafdeling, produktionsplanlægning, lager og service. I forhold til service, vil der være et stigende behov for
support af vores forretningsenheder i hhv. Korea og USA.

Du vil til daglig referere til Indkøbschefen hos Nel Hydrogen Fueling.

Om dig

Vi forestiller os, at:
• Du har minimum 2 års erfaring med varedisponering og logistik, ideelt fra en produktionsvirksomhed.
• Du har interesse og flair for indkøb og disponering af tekniske artikler.
• Du er rutineret bruger af IT og har Erfaring med ERP systemer gerne NAV. (Navision)
• Du arbejder struktureret og stabilt med fokus på opgaven.
• Du er vedholdende og løser dine opgaver ensartet.
• Du er en venlig og imødekommende kollega.
• Du behersker engelsk i tale og på skrift.
• Du er fleksibel og træder til når der er behov.
• Du trives med flere og omskiftelige opgaver
• Du er god til at bevare overblikket, - også i travle perioder.
• Du har detalje fokus, og kan håndtere mange data

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og CV så hurtigt som muligt til: recruitment@nelhydrogen.com.
Der vil løbende blive holdt samtaler.
Hvis du har brug for mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Procurement Manager
Morten D. Pedersen på telefon: +45 2988 0973 eller moped@nelhydrogen.com
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Om Nel Hydrogen A/S | www.nel-hydrogen.com
Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station® brintstationer, som giver brintbiler den
samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. Nel Hydrogen har investeret i udviklingen af
H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til markeder, hvor større netværk af brintstationer er under
etablering. Nel Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af
hydrogen teknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere end 50 lande.

