PREVEX AB söker nu en flexibel och självgående Inköpsassistent till Malmö.
Malmöfilialen fungerar idag som spjutspets för konceptet i södra Sverige. Vi har en attraktiv
yrkesbutik på Stenyxegatan i Malmö med bland annat handverktyg, el- och luftmaskiner,
infästningar, arbetskläder och låsverkstad. Då vår nuvarande inköpsassistent går på föräldraledigt
söker vi nu en vikarie.
Arbetsuppgifter
Som inköpsassistent är du placerad i Malmöbutiken men kommer att ha nära kontakt med
inköpschefen på huvudkontoret i Göteborg samt de övriga inköpsassistenterna i verksamheten. I
tjänsten ingår samordning och beställning av de dagliga inköpen, sätta beställningspunkter och
balansera lagernivåer mellan enheterna. Även leveransbevakning av transit- och restorder,
retur/reklamationshantering samt inventering ingår i arbetet, likväl som att etablera kontakter med
våra lokala samarbetspartners.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra. För
att trivas i rollen som inköpsassistent är det viktigt att du är en engagerad medarbetare i det dagliga
arbetet och att du har intresse eller erfarenhet av våra produkter och tjänster. Du är bra på att lyssna
och kommunicera och du är lösningsorienterad och har förmågan att få saker att ske genom att
sparka bollen istället för att beskriva den. Vidare ser vi gärna att du är en ödmjuk och prestigelös
person med gott hjärta som har nära till skratt.
Vi söker dig som
 Har erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch
 Erfarenhet av administrativa uppgifter
 God datorvana
 Talar och skriver svenska flytande
 Har B körkort
Vad erbjuder vi dig?
Prevex AB är en järnhandel i tillväxt. Vi erbjuder ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag
med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Arbetstider: Mån-fre 07.30 – 16.30
Varaktighet/ Tjänstegrad: Vikariat på heltid under perioden maj 2018 – 15 januari 2019.
Lön: Fast lön
Vi önskar tillsätta tjänsten omgående. Intervjuer sker därmed löpande.
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV samt foto till jobba@prevex.se.
Märk din ansökan med ”Inköp vik Malmö”.
Kontaktpersoner
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

