
Indkøbselev til 
Procurement afdelingen i Vojens

”Skal du være vores fremtidige ”super” indkøber?
og er du klar til et rigtigt spændende job i en international 
virksomhed. 

Stillingsbetegnelse
Hos os vil du opleve en alsidig hverdag blandt gode viden-
de kolleger. Ikke to dage er ens, og du vil skulle løse mange 
forskellige opgaver.
Du vil indgå i et stærkt Procurement team på 5 personer. 
Vi løfter i flok, er hjælpsomme og meget uformelle. Du vil 
blive tilknyttet en mentor og dine nye kollegaer er klar til at 
lære dig alt om indkøb.

Dine arbejdsopgaver
- Indkøbe standardvarer til lager i vores indkøbssystem
- Skaffe varer til vores mange kunder
- Behandle forespørgsler og indhente tilbud
- Leverandørkontakt og opfølgning
- Vareoprettelse og systemoptimering
- Vedligeholde stamdata og diverse administrative opgaver.

Det kan du 
- Arbejde selvstændigt, men også indgå i et team (ellers 
lærer vi dig det)
- Du er proaktiv og må gerne tage initiativ
- Du holder af kvalitet i dit arbejde
- Gode IT-evner. Erfaring med Office 365 er en fordel
- Behersker dansk og god til engelsk i skrift og tale
 
Du får
- Et job med mange spændende udfordringer, hvor du ikke 
skal lave kaffe.
- Hurtigt et selvstændigt og ansvarsfuldt job, hvor vi natur-
ligvis hjælper og støtter dig
- En uformel omgangstone
- Et godt arbejdsmiljø med gode, dygtige og hjælpsomme 
kollegaer
- Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Industriens Over-
enskomst på elevområdet

Vi sørger for at tilrettelægge en opstartsplan, så du får en 
god start, med introduktion til virksomheden og nødven-
dig oplæring i systemer og produkter. 

Interesseret?
Hvis det her lige er dig og du har lyst til at blive en del af 
CERTEX-holdet, så glæder vi os til at høre fra dig.

Du sender din ansøgning og CV på mail til 
jorgenbjerregaard@certex.dk – angiv ”Indkøbselev” i 
emnelinjen.

Vi behandler ansøgningerne løbende og besætter stillin-
gen når vi har fundet den rette person. 

Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den 
rigtige.

Arbejdssted: Hovedkontoret, Trekanten 6-8, Vojens

Ansøgningsfrist: den 1. oktober 2021

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jørgen 
Bjerregaard, Head of Procurement på tlf. 21 20 98 46

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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