Inköpschef till GruppSol AB

Bolag: GruppSol AB
Arbetsroll: Inköpschef
Region: Göteborg, Västra Götaland
Omfattning: Heltid med start omgående
Språkkrav: Svenska/Engelska (Inget krav men det är meriterande om du kan kinesiska).
Körkort: B Körkort
Utbildning: Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning, alternativt en kvalificerad inköpsutbildning på
högskolenivå eller från yrkeshögskola.
Anställningsform: tillsvidare
Krav på arbetslivserfarenhet: Minst 3 års erfarenhet från internationellt materialinköp.
Meriterande erfarenhet: Erfarenhet från att ha jobbat som inköpschef inom byggbranschen.
Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön enligt kollektivavtal. Bra förmåner och arbetsvillkor.
ROLLBESKRIVNING
På GruppSol har Inköpschefen har en central och mycket viktig roll i organisationen där hen förväntas ta ett komplett
inköpsansvar. Detta innebär att strategiskt ansvara för att koordinera materialinköp, efter kontinuerlig
prognostisering från övriga i organisationen och i nära dialog med Operations Manager. Du förväntas även ha ett
nära samarbete med bolagets utvecklingschef för att fånga upp organisationens behov i tid.

GruppSol ser att det är mycket meriterande om du har tre års erfarenhet av liknande arbete. Vi ser gärna att du
har jobbat mot Asien och av att bygga långsiktiga relationer med internationella leverantörer. Vidare är det
centralt att du är bekant med juridiska frågeställningar och regelverk relaterat till inköpsprocesser och kan
etablera bra och tillförlitliga inköpskanaler nationellt såväl som internationellt, på ett strategiskt sätt.
Du förväntas ha god kunskap om GruppSols produkter, dess kravställning, dokumentation, innehållsdeklaration,
försäkringar, logistik, förhandling och kontrakt. Du drivs av att skapa bästa förutsättningarna för en god LCA –
Life Cycle Analysis där hållbarhet, klimatfrågor, förnyelsebar energi genom effektiva produkter står i centrum.
Du ska kunna driva, organisera och övervaka allt från inköp till leverans. Utöver förhandling och inköp av
paneler, växelriktare, laddboxar och montagematerial kan arbetet innebära inköp av allt från tjänstebilar, IT,
datorer, telefoner till kontorsmaterial mm. Du ansvarar även för upphandling av logistik och transporter
internationellt såväl som lokalt.
VAD GRUPPSOL ERBJUDER DIG
I gengäld erbjuder vi dig möjligheten att växa och utvecklas i en öppen företagskultur som uppmuntrar initiativ och
samarbete i en professionell och internationell miljö. Vi erbjuder dig som Inköpschef att arbeta i ett starkt team med
frihet under ansvar där du utvecklas och får bidra med dina kunskaper och erfarenheter varje dag. GruppSol värnar
om sin personal och lägger därför stor vikt vid arbetsvillkor, säkerhet och kompetensutveckling. Som Inköpschef har
du en viktig roll i vår målsättning att alltid leverera hög servicenivå och de absolut bästa helhetslösningarna. Du
förväntas ha erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och det är meriterande om du har erfarenhet som Inköpschef
inom byggbranschen, gärna inom ett större bolag.
VEM ÄR DU?
Som person är du serviceinriktad, med positiv inställning och du förstår vikten av att ha goda relationer med
leverantörer såväl som kunder. Du har ett strukturerat arbetssätt och är bra på att samarbeta med andra i team men
kan även arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och tar ett stort eget ansvar för din arbetsdag och ser till att
alltid leverera utifrån din bästa förmåga. Du klarar stundtals högt tempo med varierande uppgifter. Du har stark
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personlig drivkraft och vilja att utveckla både dig själv och andra. Du är noggrann, pålitlig och van vid att arbeta mot
tydliga mål. Du är bra på att kommunicera i tal och skrift på svenska såväl som på engelska.
OM GRUPPSOL
GruppSol är ett ledande solcellsbolag som genomför allt från utveckling och kvalitetssäkring av solcellsprodukter till
installationer av solceller, el och laddboxar. GruppSol grundades 2018 av civilingenjörer från Chalmers och KTH med
visionen att leverera ”100% Solel till din fastighet och elbil”. GruppSol är i en mycket expansiv fas och är idag ett
rikstäckande och ständigt växande bolag. GruppSol strävar hela tiden efter att ta fram och leverera världsledande och
patenterade produkter med hög kvalitet, effekt och design. Bolaget har noga valt ut samarbetspartners och
leverantörer för att säkerställa högsta kvalitet och bästa resultat. GruppSol har idag ett starkt, kompetent och
engagerat team med lovande framtidsutsikter. Vi ser nu fram emot att anställa fler individer med rätt kunskap,
erfarenhet och positiva engagemang som gör att vi tillsammans kan växa och uppnå vår vision.

ANSÖKAN:
Maila ditt CV samt personliga brev till: work@gruppsol.se
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