
 
 
 
HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton Group med bas i London. Koncernen har bolag i 37 länder 
med en total omsättning på c:a 7,5 miljarder SEK. HellermannTyton AB har dotterbolag i Norge och Ryssland samt filialer i 
Finland och Danmark med en sammanlagd omsättning på c:a 350 miljoner SEK. Från Sverige distribuerar vi våra produkter 
via outsourcat lager direkt till samtliga kunder i Sverige, Finland och Danmark. Vi är ledande på att organisera kabel och 
ledning med produkter och system inom områdena – skydda, fästa, märka, bunta och koppla. Våra kunder är främst 
fordonsindustrin, övrig industri samt elinstallatörer & energiverk genom elgrossister. 
 
 

Inköpare 
till vårt huvudkontor i Kista 

 
Vi söker dig med energi, kundfokus och brinnande intresse för inköp och logistik. Du kommer att hantera inköp från våra 
leverantörer i en internationell miljö. Du ansvarar för att lagernivåer och varutillgänglighet för eget inköpssortiment möter 
fastställda mål. En viktig del i det löpande arbetet är att verka för att kundernas behov och förväntningar tillgodoses genom 
bra inköps- och logistikprocess. Inköpsteamet består av tre medarbetare och ingår i vår operativa avdelning med totalt 17 
medarbetare. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med order/sälj samt lager/distribution.   
 
Ditt ansvarsområde: 
Som inköpare kommer du bland annat att: 
 Analysera prognoser, lagernivåer, försäljning för att bedöma framtida inköpsbehov 
 Ansvara för det dagliga flödet från inköpsorder till leverans 
 Ha löpande kontakt med leverantörer gällande prognoser, servicegrad, leveransfrekvens, beställningskvantiteter och 

eventuella leveransstörningar och problem. 
 Analysera nyckeltal, samt arbeta för att möta fastställda mål. 
 Utveckla varuförsörjningen genom samarbete internt och med leverantör för att uppnå en kostnadseffektiv försörjning av 

produkter till en hög servicegrad 
 Medverka i löpande kommunikation med produktchefer och försäljning rörande kunder, sortiment och prognoser. 
 Upphandling av indirekta varor och tjänster 
 
Din bakgrund: 
För att lyckas i rollen som Inköpare ser vi helst att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, inköp eller logistik. Har du 
dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter med självständigt inköpsarbete av såväl direkt som indirekt material 
är det meriterande. Vi ser gärna att du har branscherfarenhet och kunskap om distributörer och tillverkande industri. Du har 
erfarenhet av lagerstyrning och kapitalrationalisering och vi utgår från att du behärskar MS Office. Det är meriterande med 
erfarenhet och kunskap i Movex/M3. Då vi är en internationell organisation utgår vi från att du har god uttrycksförmåga i 
både svenska och engelska. Tyska och andra europeiska språk är meriterande. 
 
Som person gillar du lagarbete där man är beredd att rycka in och stötta varandra såväl internt som externt. Du planerar och 
organiserar ditt arbete effektivt och självständigt och i samråd med andra när det behövs. Din problemanalysförmåga 
tillsammans med beslutsamhet är en värdefull förmåga för att hantera snabba beslut. Vi ser gärna att du är resultatinriktad 
och sätter upp ambitiösa mål som du också uppnår. Du har en god anpassningsförmåga och är en bra förhandlingspartner 
med fokus på win-win. 
 
Vi erbjuder: 
Vi är ett internationellt stabilt företag, där du kommer att ha nära kontakt med våra nordiska säljbolag, samt Ryssland, vilka 
vi även sköter inköp och logistik för. Täta kontakter med våra fabriker och tredjepartsleverantörer i första hand Europa, är 
även detta ett självklart inslag i tjänsten. Vi har ett kvalitativt, konkurrenskraftigt och kundanpassat produktutbud som gör 
varje kundkontakt till en god affärsmöjlighet. Vi erbjuder både interna och externa utbildningar så att du ska känna höjd 
kompetensnivå och personlig utveckling som ett mervärde i att vara anställd hos HellermannTyton. Huvudkontoret är centralt 
placerat i Kista med ljusa och representativa lokaler. 
 
Närmare information: 
I denna rekrytering samarbetar vi med Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB. Vill du veta mer om tjänsten är 
du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Donald Mannerdahl, 08-446 19 60. För mer information om företaget besök 
gärna www.hellermanntyton.se 
 
Ansökan:  
Din ansökan med personligt brev och meritförteckning vill vi att du skickar senast den 4/9 per epost till  
hellermanntyton@mannerdahl-rekrytering.se 
 


