
 

Strategisk Indkøbschef 

Med stigende fokus på indkøb som en strategisk del af Einar Willumsens forretning, søges til en 
nyoprettet stilling en erfaren og dedikeret indkøbschef. Med din opdaterede viden om indkøb – 
gerne fra en international orienteret fødevarevirksomhed – vil du være en vigtig del af teamet, der 
hører under Supply Chain Director. Målet er at sikre, at Einar Willumsen til enhver tid har de 
bedste indkøbsaftaler i forhold til deres markedsposition og strategi. 

 

Med et kommercielt mindset besidder du et godt købmandskab, ligesom du er handlekraftig, 
selvkørende og initiativrig. Du er analytisk og vedholdende og formår struktureret at omsætte data 
med fokus på resultatskabelse. Det forventes, at du har en relevant kommerciel uddannelse med 
fokus på indkøb og efterfølgende har opnået erfaring med at udvikle og optimere 
indkøbsprocesser samt bidrage med systematik og struktur på tværs af indkøbskategorierne. Din 
rolle knytter sig til at drive udviklingen af leverandører i samarbejdet med den ansvarlige indkøber 
og stå i spidsen for yderligere professionalisering og optimering af indkøbsprocesserne med rette 
struktur på tværs af kategorierne. Du bliver en del af og ansvarlig for et team, der ud over nævnte 
indkøber består at to planner og en Supply Chain Analyst. 

 

Du sætter en ære i at holde en høj leveringssikkerhed og samtidig have styr på lagerværdier og 
omsætningshastigheder. Ud over ansvaret for indkøbsbudget og den strategiske planlægning, vil 
du samtidig indgå i det daglige indkøbsarbejde som bl.a. involverer bestilling og opfølgning på 
ordrer fra leverandører. Du kommunikerer naturligt på alle niveauer og evner at skabe gode 
samarbejdsrelationer hvor en del af din hverdag bliver i tæt samarbejde med kollegaer fra R&D, 
salgsafdelingen samt produktionen. 

 

Et udpluk af arbejdsopgaver 

• Omsætte data, analysere og udarbejde sourcingstrategier for kategorierne 
• Prisforhandlinger og indgåelse af indkøbs- og samarbejdsaftaler med leverandører 
• Analyse og udvælgelse af leverandører 
• Benchmark af leverandørporteføljen ud fra definerede KPI’er for 

leverandørperformance 
• Løbende optimering af og opfølgning på leverandørperformance 
• Optimering og systematisering af indkøbsprocesser, værktøjer og metoder 
• Kvalitetssikring og leveringssikkerhed 
• Genforhandlinger af samarbejdsaftaler 
• Indkøbsrelaterede kostoptimeringsprojekter 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2859448183/?alternateChannel=search&refId=tfIXUEYHpKIoRlHXpkrXHw%3D%3D&trackingId=6lT7PNqb3SyGAYkon2ZmZw%3D%3D&trk=d_flagship3_job_details
https://www.linkedin.com/jobs/view/2859448183/?alternateChannel=search&refId=tfIXUEYHpKIoRlHXpkrXHw%3D%3D&trackingId=6lT7PNqb3SyGAYkon2ZmZw%3D%3D&trk=d_flagship3_job_details


 

Faglig profil 

• Flere års erfaring fra en lignende stilling med dokumenterede resultater. 
Brancheindsigt og erfaring er ikke et krav, selvom erfaring fra relateret branche er en 
fordel. 

• Kommerciel dygtig købmand med talent for udvikling af eksisterende og indgåelse af 
nye indkøbsaftaler 

• Dygtig organisator, der går forrest og samtidig involverer og motiverer 
• Analytisk med et højt abstraktionsniveau, der kan afkode markedsmuligheder 
• Erfaring med at implementere/realisere handlingsplaner 
• Stærke IT-kompetencer og solid erfaring med ERP generelt. Kendskab til Navision er 

en fordel 
• Erfaring med at udbygge eksisterende relationer og skabe nye 
• Stærke kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt 
• Kan begå dig forretningsmæssigt på engelsk og dansk samt forstå svensk og norsk 

 

Personlig profil 

• Højt ambitionsniveau med et stort drive, selvstændig og proaktiv 
• En empatisk, relations skabende kollega, der af natur er positiv og løsningsorienteret 
• Har en naturlig interesse for fødevarer – herunder smagsstoffer – samt viljen til at 

bygge på 

 

Du tilbydes 

• Et spændende og meget alsidigt job i en succesfuld og velkonsolideret fondsejet 
virksomhed med mere end 120 års erfaring og derigennem et stærkt image og 
indarbejdet brand 

• Et uformelt miljø, hvor alle giver en hånd med, når der er behov 
• Kollegaer med stor passion for smagsstoffer, hvor du får muligheden for at 

udvide/nørde din viden om produkterne sammen med yderst kompetente kollegaer 
• Mulighed for faglig og personlig udvikling i attraktive rammer 

 

Din succes afhænger i høj grad af din evne til at sikre systematik og metodik for optimalt strategisk 
indkøb samtidig med, at du også evner at eksekvere i samarbejde med dit team og dine øvrige 
stakeholders i organisationen. 

 



Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du 
vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Thorsten Andersen på 
telefon +45 61 20 28 03. Vi læser ansøgninger i takt med vi modtager dem og beder dig derfor 
indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle 
henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser. 

 

Om Aktieselskabet Einar Willumsen 

Einar Willumsen blev grundlagt i 1901 og er i dag den førende nordiske producent og leverandør af 
smagsstoffer, ekstrakter, destillater og forbindelser til fødevare- og drikkevareindustrien. Einar 
Willumsen har deres hovedkontor i Brøndby og et datterselskab i Malmö. I Einar Willumsen får du 
cirka 90 kolleger fra mere end 10 lande. Einar Willumsens hovedaktionær er en fond, der donerer 
en del af overskuddet til kræftforskning og andre sygdomme. De har et stærkt økonomisk 
fundament for deres ambitiøse vækststrategi. 

 

Einar Willumsen er baseret på og lever stadig af deres stærke nordiske værdier: Pålidelighed, 
fleksibilitet, innovation og selvfølgelig deres motto: “When speed and taste matter”. 
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