Junior Strategic Purchaser
Vill du arbeta på en inköpsavdelning som gör skillnad för hälso- och sjukvården i Sverige och Europa?
OneMed är Norra Europas ledande partner till hälso- och sjukvården, med ett heltäckande sortiment
inom medicinsk förbrukningsmateriel samt tillhörande verksamhetsförbättrande tjänster och
stödsystem. Vårdgivare i hela Europa vänder sig till oss för att få hjälp att bättre möta sina
patienters behov. Med oss som partner kan de förbättra vårdkvaliteten, sänka totalkostnaderna och
samtidigt förbättra sina resultat inom hållbarhets- och CSR arbete. OneMed erbjuder sina kunder en
helhetslösning och kan genom en nära dialog vara en samarbetspartner som förstår hälso- och
sjukvårdens behov. OneMed är en del av Asker Healthcare Group som består av mer än 30 företag i
14 länder och omsätter cirka 8 miljarder SEK.
Om tjänsten
Tillsammans med sex kollegor i inköpsteamet ingår du i en organisation där vi arbetar tätt
tillsammans. Inköp är huvudansvariga för vår leverantörsbas och för att förhandla bästa priser och
villkor, utan att kompromissa med vår uppförandekod eller miljöarbete.
Förhandling är därmed en del av vårt DNA oavsett om det gäller priser, avtalstexter eller
leveransprecision.
Vi söker dig som kan grunderna inom strategiskt inköp men nu är redo att utvecklas och ta nästa
steg i din karriär. I denna roll får du arbeta såväl självständigt som teambaserat då du i din roll
kommer ansvara för egna leverantörskontakter såväl som att supportera kollegor efter behov i deras
affärer. Den supporten kan innebära att följa upp leverantörers precision, skapa utskick till
leverantörer eller uppdateringar av information i vårt affärssystem.
Vad gäller dina egna leverantörer kommer du självständigt ansvara för förhandling av avtalen som är
knutna till dina leverantörer. När du fastnar i kluriga situationer finns dina mer seniora kollegor där
för att bolla möjliga vägar framåt och hjälpa dig att hitta lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantörsdialoger
Uppdatera prisfiler
Beräkna effekter av förhandlingar och prisjusteringar
Hantering av prisdifferenser
Förbereda avtal för utskick
Frågor från interna intressenter och leverantörer
Förbereda presentationer inför möten och medverka på vissa möten
Diverse utskick till leverantörer och insamlande av data.

Vi söker dig som
I denna roll söker vi dig som har en eftergymnasial utbildning inom strategiskt inköp. För att ha bästa
förutsättningar för att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har 1-2 års erfarenhet av inköp, antingen
från en operativ eller strategisk roll.
Som person tror vi att du är en problemlösare och har god samarbetsförmåga. Precis som oss tror du
på vikten av långsiktiga och goda relationer med våra leverantörer men är samtidigt analytiskt lagd
och har förmågan att se helheten vad gäller lönsamhet i våra affärer.

Då vår arbetsvardag är helt digital har du god erfarenhet av Officepaketet och framförallt Excel och
Powerpoint.
Vi erbjuder:
I denna roll kommer du utgå från vårt nyrenoverade kontor i Tagene, Göteborg. Efter din
introduktionsperiod ges även möjlighet till hybridarbete en del av arbetstiden.
De dagar du arbetar på kontoret möts du av en härlig och välkomnande kultur och förutom Inköp
hittar du bl.a. Ekonomi, HR, Private label, Supply Chain och vårt största lager i Sverige.
För dig som gillar att röra på dig finns ett välutrustat gym och vi har även en massör som kommer till
arbetsplatsen 1-2 gånger / vecka. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra anställda.
Ansökan
Start: så snart som möjligt med hänsyn till ev. uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Kontaktperson: Linda Nilsson (linda.nilsson@onemed.com alt 073-2029759)
Ansökan skickas till linda.nilsson@onemed.com . Märk mailet med ”Junior Strategic Purchaser”
Vi tillämpar ett löpande urval, så vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 27
april.

