Benestad er en ledende og innovativ leverandør av høyteknologiske produkter basert på glass-til-metall
teknologi, nanoteknologi/tynnfilm og sensorer. Bedriften har i flere tiår levert avanserte produkter og
løsninger for krevende applikasjoner i ekstreme miljø. Hovedmarkedene for bedriftens produkter er
subsea olje- og gassindustrien og forsvarsindustrien. Selskapet har ambisjoner også innenfor andre
markeder. Våre kunder er ledende innenfor sine områder, og opererer i et globalt marked. Benestad har i
dag 35 høyt kvalifiserte medarbeidere og har all virksomhet, inkludert R&D og produksjon, samlet på
Lierskogen, 5 minutter fra Asker. Benestad Solutions AS er et heleiet datterselskap av Aker Solutions.
Se vår hjemmeside www.benestad.com for mer informasjon om selskapet.
Vi ser nå en økning i etterspørselen av våre produkter og søker etter en erfaren innkjøper.

Responsibilities and tasks
Stillingen er plassert i bedriftens produksjonsavdeling, men fungerer også som innkjøper for bedriftens
øvrige avdelinger, herunder;
•

Operativt dag-til-dag ansvar for alle innkjøps- og anskaffelsesprosesser.

•

Ansvar for det kontinuerlige forbedrings- og effektiviseringsarbeidet innenfor sitt ansvarsområde,
nøkkelord er «riktig første gang» og kostnadsreduksjon.

•

Forhandle effektivt med leverandørene for å oppnå den beste kommersielle posisjonen for
Benestad Solutions.

•

Sørge for at alle gjeldende prosedyrer overholdes, og alle prosessene er sporbare og kan
revideres.

•

Generere innkjøpsordrer som svar på genererte innkjøpsrekvisisjoner (MRP) på en effektiv måte,
med behørig hensyntagen til total anskaffelseskost, ledetid, kvalitet, kontinuerlig forbedring og
kostnadsreduksjon.

•

Etablere og vedlikeholde en prosess for regelmessig og effektiv innkjøpsordre-oppfølging /
fremdrift.

•

Sørge for at bestillinger leveres til avtalt tid, og purre leverandører om nødvendig.

•

Proaktivt å administrere alle åpne innkjøpsordrer til de kan stenges/avsluttes og sørge for
eventuelle endringer basert på oppdateringer i behov (MRP) tidsriktig og på en kompatibel måte.

•

Gi input til produksjon og prosjektledere med innkjøpsrelatert informasjon, eksempelvis
leveringstider.

•

Prosessere kvalitetsavvik (VQN / Leverandørforespørsler) i tide og i samsvar med fastsatte mål,
og sørge for at disse blir ekspedert internt. Vedlikeholde leverandørevaluering av
underleverandører.

•

Gjennomføring av strategisk innkjøp i samarbeid med Production og Project Manager.

•

Annet forefallende arbeid i tilknytting til innkjøp og lagerfunksjonen.

Qualifications & personal attributes

•

Bachelor Degree med relevant bransjeerfaring.

•

Erfaren i Word, Windows og Excel

•

Erfaren i SAP

•

Kunnskap om Incoterms og fraktprosesser

•

Demonstrere effektive forhandlingsferdigheter og ha bevissthet om viktige aspekter ved
leverandørens ytelse

•

Proaktiv holdning

•

Gode kollegiale samarbeidsevner

•

God kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, både internt og eksternt

We offer additional:
•

Tett samarbeid med ledende aktører i olje- og gassindustrien

•

Faglig og personlig utvikling i et inspirerende, høyteknologisk miljø

•

Konkurransedyktige betingelser

Contact information:
Skriftlig søknad med CV sendes til

https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_Aker/external/gateway.do?
functionName=viewFromLink&jobPostId=76684&localeCode=en-us – Vennligst søk ved å bruke
linken i annonsen.
For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt Trond Carlsen på telefon 957 43 394 / 32 24 27 00.

