Vi brinner för medicinteknik. Vi erbjuder en mängd högkvalitativa produkter – från basprodukter till avancerad
spjutspetsteknologi. Vi håller vad vi lovar och gör det komplexa enkelt. Vi lyssnar på kunden och delar med oss
av vår kunskap. Vi gillar att förbättra sjukvården dag för dag – och patienternas bästa ligger oss varmt om
hjärtat. Mediplast är i en expansiv fas och söker därför ytterligare medarbetare till vårt huvudkontor i Malmö :

Operativ Inköpare
Som Inköpare ingår du i teamet som har det operativa ansvaret för att hantera leveranser till våra
olika lagerplatser. Våra engagerade inköpare har en nära kontakt med våra leverantörer för att
säkerställa en hög servicenivå till våra kunder. Du får ansvar för att bygga och upprätthålla långsiktiga
relationer med våra leverantörer och följa deras prestanda. Vi erbjuder en roll där du:
 Ansvarar för hela processen från prognosarbete, orderläggning och uppföljning av
leveransprecision för dina leverantörer.
 Underhåller och förbättrar masterdata samt uppdaterar parametrar för materialplanering.
 Har förståelse för och kan göra analyser av kostnad och lönsamhet.
 Förstår att du bidrar till hög leveranskvalitet genom samspel med flera team inom företaget,
såsom Produktchef, Anbud, Lager, Ekonomi samt Kundtjänst.
I din roll entusiasmeras du av att arbeta mot uppsatta mål, som omsättningshastighet,
kapitalbindning och tillgänglighet. Du vill gärna utveckla verksamheten och bidrar med förbättringar,
kortsiktiga såväl som långsiktiga. För att trivas hos oss klarar du att balansera en självständigt roll
med att vara en lagspelare. Som person är du en "doer" och har stort servicetänk.
Eftersom inköp/avrop är en viktig del i arbetet så utgår vi från att du har 3-5 års erfarenhet från
inköps-, logistik eller Supply Chain arbete. Erfarenhet av att arbeta i inköpssystem är ett krav,
meriterande om du arbetat i ”Demand Solution”. Om du har arbetat i affärssystem som Navision är
det också en fördel. Du behärskar svenska och engelska, då du har internationella kontakter. Av
praktiska skäl bor du i Malmö med omnejd.
Välkommen med din ansökan https://app.happo.com/external-application/1EJOb44VilR0yLqCji1pa. Vi gör löpande urval och ser gärna att du söker så snart möjligt, men senast
2019-11-11. Välkommen med din ansökan.

Om Mediplast
Vi gör skillnad för patienterna Mediplast är ett ledande medicintekniskt företag. Vi erbjuder en bred
produktportfölj med starka varumärken och högkvalitativa produkter. Från enkla undersökningshandskar till
högteknologisk utrustning inom neurokirurgi. För att ligga i framkant är vi dagligen ute i sjukvården för att lyssna
och föra en konstruktiv dialog med kunderna om deras behov och önskemål. Vi är med andra ord en rådgivande
partner som levererar kunskap, problemlösning och ett brett utbud av produkter till sjukvården i stora delar av
Europa. Alltid med patientens bästa i fokus. Mediplast är en del av AddLife koncernen, AddLife är noterad på
NASDAQ OMX Stockholm.

