
                                                          

 

 

Indkøb- og logistikansvarlig 
 
Som led i bago-line’s fremadrettede strategi herunder udvikling af indkøb- og logistikfunktionen søges en dygtig 
teknisk og kommercielt orienteret indkøb- og logistikansvarlig. 
 
Du skal stå for at videreudvikle og professionalisere indkøb- og logistikfunktionen, og får dermed en vigtig og 
meget central rolle i organisationen, hvor du kommer til at arbejde meget tværorganisatorisk, og er således et 
centralt bindeled mellem salg, indkøb, projekt, montage og lager. 

Du får en meget bred kontaktflade såvel internt i organisationen som eksternt til leverandører og transportfirmaer. 
 
bago-line afsætter sine produkter indenfor fødevarebranchen, og vi ser gerne, at du har relevant erfaring fra 
en lignende stilling, hvor du ideelt set har arbejdet med indkøb i en teknisk virksomhed i mindst 3 til 5 år. 
 
Dine primære arbejdsopgaver bliver bl.a.: 

- Indkøb og disponering i forhold til ordre / projekter 
- Bestilling og indkøb af reservedele 
- Opfølgning på bekræftelser og åbne leverancer 
- Booking af transport og forsendelser i forbindelse med hjemtagelse af produkter 
- Opfølgning på faktura afvigelser 
- Løbende overvågning og opdatering af indkøbspriser 
- Support til sælgere ved specielle forespørgsler 
- Behandling og opfølgning af reklamationssager 
- Oprettelse og vedligeholdelse af varenumre og styklister 
- Oprettelse og vedligeholdelse af styklister 
- Primus motor for optimering og effektivisering af indkøbsfunktionen 

 
Derudover er du naturligvis medvirkende i lageroptællinger og udarbejdelse af diverse statistikker og analyser. 
 
Vi forventer, at du som person er: 

- Engageret og ansvarlig person der VIL og KAN og forstår at arbejde selvstændigt i samarbejde med andre 
- Rolig, afbalanceret, systematisk og struktureret person der formår at bevare roen og overblikket i 

pressede situationer 
- Udadvendt, venlig, imødekommende, tolerant person med gode kommunikationsevner og formår at lytte / 

tale med kunden 
- Fleksibel, og trives med korte deadlines 
- God teknisk forståelse 
- PC kendskab og vant til at bruge IT-værktøjer – Microsoft Office – VISMA Business 
- Behersker dansk, engelsk og gerne tysk i skrift og tale 
- Har gyldigt kørekort til minimum personvogn og varebil 
- Ren straffeattest 

 
Vi tilbyder:  

- Et alsidig, afvekslende, spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job med høj grad af selvstændighed 
- Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 
- Introduktion og oplæring i systemer  
- Dygtige og loyale kolleger 
- Sund og vækstorienteret virksomhed 
- Gode løn- og ansættelsesforhold med pensionsordning og sundhedsforsikring  

 
For yderligere information kan du læse mere om bago-line på www.bago-line.dk, og du er ligeledes velkommen til 
at kontakte Karsten Petersen på telefon 21 68 19 99. 
 
Såfremt du finder stillingen interessant bedes du mærke din ansøgning ”Indkøb- og logistikansvarlig” og 
sende den snarest mulig til kp@bago-line.dk. 
__________________________________________________________________________________________ 
bago-line, der blev etableret i 1971, er leverandør af komplette totalløsninger til indretning af produktions- og 
salgsarealer til bager-, slagter-, fiske-, oste- og andre fødevarebutikker. Hovedkontor og produktion ligger i 
naturskønne omgivelser på Sydfyn, centralt i Danmark, hvor 23 medarbejdere er beskæftiget. bago-line afsætter 
sine produkter direkte til kunderne i Danmark samt til det øvrige Europa gennem forhandlere. 
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