
global solar distribution

 STRATEGISK INKÖPARE  

DET HÄR ÄR DITT JOBB

Som strategisk inköpare så jobbar du i ett team som tillsammans samverkar för att skapa en balanserad produkt-

portfölj. Viktiga faktorer är ledtider, garantivillkor, kvalité priser, tillgänglighet och risker. Krannich är en global 

grossist av solelmaterial där vi drar förmåner av centrala avtal och gemensamma muskler. Vi arbetar mellan 

landsgränserna för att hjälpas åt att ordna fram material och arbetar ständigt med att trimma vår affär för att bli 

den bästa marknadsplatsen för solelprodukter. 

 +  Hålla sig löpande uppdaterad runt erbjudanden inom gruppen och våra leverantörer

 +   Att löpande leta efter att förbättra våra processer och villkor

 +  Leda ett team med inköpare, som också är ansvariga för vårt PIM

   

Möt en av dina framtida kollegor Julia och hör henne berätta om hur det är att arbeta på Krannich:

Vad är det bästa med att jobba på Krannich?

“Det är kollegorna, atmosfären och tryggheten i att jobba på ett stort och erfaret företag som funnits sedan 1995. 

Vidare är vi ett trevligt bolag  med bra företagskultur. Att jobba med solenergi och mot en vision om 100% förny-

bar energi är bara en angenäm bonus“

INTRESSERAD?
Skicka in din ansökan nu till: hr@se.krannich-solar.com. 

Vi ser fram emot att för höra mer om dig.  
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:  
Michael Wenngren, 070-542 55 50

PLACERING

HÄSSLEHOLM

ELLER TÄBY

Krannich Solar satsar vidare på den svenska marknaden och kommer under det här året att öppna eget 
lager för att nå vårt mål att maximera resan mot 100% förnyelsebar energi.  För att bli framgångsri-
ka behöver vi hitta en strategisk inköpare  som är med och ansvarar för att utveckla vår redan starka 
position på marknaden. Du kan jobba från vårt kontor i Täby eller Hässleholm. Vi lägger stor vikt på din 
personlighet och att du ska passa bra in i vårt team, snarare än din tidigare erfarenhet. Vår bolagskultur 
präglas av våra värderingar, en kultur där framåtanda, humor är helt naturligt för oss. Låter detta intres-
sant? Då hoppas vi att du läser vidare. 

VI ERBJUDER

 + Frihet under ansvar 

 + Viss möjlighet till hemmajobb 

 + Trevliga kollegor & en familjär stämning 

 + Högt i tak

 + Flexibilitet 

 + Personlig utveckling

 + Roliga Kick-offer & aktiviteter tillsammans

DIN BAKGRUND

 + Handelsutbildning eller motsvarande 

 + Några års erfarenhet inom inköp & logistik

 + Erfarenhet från solcellbranchen är meriterande

 + Mycket bra kunskap i engelska


