
Oresund Drydocks AB söker en inköpare 
 
Har du en bakgrund inom inköp där du tidigare hanterat såväl operativa som strategiska uppgifter? Är 
du som person självgående, kan jobba strukturerat i en bitvis ostrukturerad miljö och tycker om att 
vara spindeln i nätet? Då kan vi erbjuda en utvecklande tjänst med placering Landskrona.  
 
Vi söker efter dig som vill arbeta operativt men med vissa strategiska inslag. Du simuleras av 
affärsnyttan i att göra bra avtal och utvärderar löpande prisutvecklingen hos våra leverantörer. 
 
Om oss  
 
I vår koncern Oresund Heavy Industry AB ingår fyra bolag, men det är främst Oresund Drydocks AB 
där vi idag har den mesta verksamheten. Oresund Drydocks AB är verksam inom fartygsreparation 
samt ombyggnation och underhåll av fartyg. Vi utför stålarbeten, rörarbeten samt mekaniska arbeten 
på fartygen. Vår anläggning finns i Landskrona och vi är idag ca 85 anställda och omsätter 350 MSEK 
per år. 
 
Ditt nya jobb  
 
Rollen är organiserad under funktionen Inköp/förråd och här arbetar idag fem personer. Funktionen 
hanterar även alla externa transporter till och från företaget. Rollen som inköpare hos oss har 
tyngdpunkten i det operativa inköpsarbetet men har även strategiska inslag. Det operativa 
inköpsarbetet handlar i huvudsak om projektrelaterade inköp och inköp av lagerförda produkter. Den 
strategiska sidan innefattar till exempel förhandlingar och avtalsskrivning med underentreprenörer där 
avtalen omförhandlas årligen, men det handlar också om att strukturera upp inköpsfunktionen och 
bidra till en långsiktig lönsamhet för företaget.  
 
Med andra ord innebär det att du kommer hantera både små och stora uppgifter och spelar en viktig 
roll för vår oss.  

Detta är en perfekt roll för dig som har erfarenhet av en bred inköpsroll sedan tidigare och är redo att 
växa i en roll där du får ta mycket eget ansvar!  
 
Vi söker dig med: 

• God erfarenhet av operativt inköp 

• God erfarenhet från avtalsförhandlingar 

• Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet – helst tyngre industri 

• Tekniskt intresse 

• Goda kunskaper i Officepaketet, primärt Word och Excel 

• Svenska och engelska, flytande i tal och skrift 

• B-körkort 

• Gärna truckkort 

För att lyckas i rollen söker vi dig med: 

• Självständighet med förmåga att agera rådgivande i frågor kring inköp 

• Affärsmässigt och strategiskt tänk samtidigt som du triggas av att arbeta operativt i det 
dagliga arbetet 

• Integritet 

• Social kompetens som bygger relationer såväl internt som externt 

• Positiv grundinställning och humor 

Kvalitet, lönsamhet, affärsmässighet och nöjda kunder är ledord för dig  

Ansökan skickas till ansokan@oddab.eu senast 2019-06-16. Urval sker löpande. 

Frågor om tjänsten, kontakta HR Manager Åsa Windfors, awi@oddab.eu 
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