
Ledig tjänst

Ledande nordisk distributör av IT tillbehör och kontorsartiklar

Vill du bli vår nya Inköpare?
Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsvaror. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och 
Island erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare och kontorsvaror.  
Vi är ett mycket aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap 
utvecklas i takt med marknaden. Att tillhöra Despec är krävande, spännande och utvecklande! 
Våra värdeord: Engagerad  Dynamisk  Kunnig  Pålitlig - vill vi gärna ska genomsyra hela vår verksamhet.

Vi söker nu dig som kan förstärka vår inköpsavdelning i Stockholm 
 
Som Inköpare har du ett inköpsansvar för utvalda varumärken och leverantörer. Dina arbetsuppgifter blir att skapa 
relationer med våra leverantörer, övervaka att det är korrekt och tillförlitlig inköpsdata i ERP-systemet, bevaka 
lagernivåer, inköpsorder och leveranstider samt ha kontakt med våra nordiska produktchefer och produktsäljare etc.

Vi söker dig som har: 

• Utbildning inom Handel, Inköp och/eller Supply Chain
•	 Erfarenhet	av	affärssystem
• Gärna kunskap om import från Asien
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift: svenska, engelska och gärna danska
 
Vi ser gärna att du nyligen har eller ska avsluta studier inom området inköp.

 
Vi ser att du som vår inköpare bör vara: 

• Organiserad, noggrann och utvecklingsorienterad. Det är viktigt att du är driven, prestigelös, van vid samarbete 
   samt har en god social och kommunikativ förmåga...

 
Vi erbjuder: 

• God vägledning i en spännande bransch
• Utmaningar och utvecklingsmöjligheter
• En mycket positiv arbetsplats med härliga kollegor

Placering:  Stockholm/Kungens Kurva 
Omfattning:  Heltid – 40 tim/vecka 
Tillträde:			 Omgående.	Om	du	idag	håller	på	att	avsluta	din	utbildning	finns	det	en	möjlighet	att	börja	under 
   våren på deltid.

Ansökan 
 
Stämmer beskrivningen in på dig? Välkommen att skicka in din CV och ett personligt brev så snart som möjligt.  
Urval och intervjuer sker löpande. För frågor kring tjänsten maila vår HR-ansvarig: Anna Axelsson, aa@despec.se  
Märk ansökan ”Inköpare”


