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Projekt indkøber til central rolle i et innovativt miljø med betydelig 
udviklingspotentiale i stillingen 
 
NOVENCO Building & Industry A/S er en del af en stor dynamisk international virksomhed og tilbyder energivenlige 
løsninger til ventilation og køling indenfor områder såsom industri og landbrug, klimacentraler, parkeringsanlæg, 
datacentre, vindmøller, tunneller, brand- og sikkerhedssystemer m.m. Miljøet og anvendelsen af højteknologiske 
fremstillingsmetoder er nøglefaktorer for os, som ISO certificeret virksomhed, og tænkes naturligt ind i design, udvikling 
og produktion og har understreget virksomhedens førende position på verdensplan. Hovedkvarteret er beliggende i 
Danmark med datterselskab i Holland, kontorer i Storbritannien, Tyskland, USA, Indien og Singapore samt et netværk af 
forhandlere over det meste af verdenen. 
 
Vi er førende inden for vores felt og vi arbejder professionelt hver eneste dag sammen med vores kolleger på 
verdensplan, vi ved at nøglen til vores succes ligger hos vores dygtige medarbejdere, og at det er i det positive 
samarbejde med kunder og leverandører, at vi udvikler virksomheden til at være en spændende og attraktiv arbejdsplads.  
 
Vi søger en dygtig kollega der skal indgå i vores strategiske indkøbsafdeling der... 
...har den kant og balance, som den skarpe forhandling kræver, således at dine forhandlingsresultater går hånd i hånd 
med fastholdelse af gode relationer til dine samarbejdspartnere, både interne og eksterne. 
...har evner og mod til at udfordre værdikæden, kan definere og implementere forandringer og derved være med til at 
sætte den fremtidige barre højt. 
...brænder for at være en del af af et mindre projektteam, hvor dit bidrag skal understøtte en konkurrencedygtig 
forretningsudvikling og sikre høj kundetilfredshed. 
 
Kan du svare JA til oventående, har vi brug for dig! 
 
Dine primære opgaver: 

• Opbygge og vedligeholde et stærkt leverandørnetværk, herunder at afsøge markedet for nye alternative 
leverandører. 

• Vedligeholde kontrakter, samt prisforhandlinger med eksisterende leverandører. 
• Opfølgning på leverandørperformance. 
• Foretage leverandørbesøg og auditering. 
• Sikre implementering af egne projekter i hele værdikæden, og bistå med udvikling af indkøbsstategier. 
• Vedligeholde, samt opdaterering af master data i vores indkøbsdatabase. 
• Tæt samarbejde med R&D omkring sourcing af komponenter til nye produkter tidligt i udviklingsfasen. 
• Sikre implementeringen af virksomhedens indkøbsstrategi. 
• Deltage aktivt i udviklingen af indkøbssamarbejdet med NOVENCO´S søsterselskaber i Europa. (SCHAKO 

Gruppen) 
 

http://www.novenco-building.com/
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NOVENCO Building & Industries er ved, at bygge ny fabrik og kontorfaciliteter med planlagt indflytning i slutningen af 
2023. De nye faciliteter er placeret i Næstved Nord tæt ved stationen. Derved vil der i den kommende periode være en 
masse spændende projekter i forbindelse med den forestående flytning, hvor særligt den strategiske indkøbsafdeling vil 
have en stor rolle, blandt andet omkring udarbejdelse af udbudsmateriale og tenders. 
 
Din profil og faglige baggrund: 

• Du kommer med et relevant erhvervs- og uddannelsesmæssigt fundament, gerne med erfaring indenfor teknisk 
indkøb, men måske er du nyuddannet på cand.merc, HD-niveau eller lign. og har lidt erhvervserfaring med i 
baggagen og med ønske samt evner til, at arbejde på et lidt mere strategisk niveau. 

• Du har stærke analytiske evner der tager udgangspunkt i godt købmandsskab, er en helhedsorienteret 
problemløser, men samtidig holder du fokus på detaljerne og deadlines. 

• Du besidder gode samarbejdsevner og er en god kommunikator, både i skrift og tale. 
• Du er flydende i dansk og engelsk på skrift og tale, og kan du tysk er det kun en fordel. 
• Du arbejder struktureret og selvstændigt med dine opgaver. 
• Du trives med at drive og skabe relationer til både interne og eksterne stakholders, og kan navigere på flere 

niveauer. 
• Du er initiativrig og vedholdende i dit arbejde, men vigtigst er, at du er engageret og har en positiv holdning og et 

godt humør. 
 
Vi tilbyder: 

• En hverdag i et spændende internationalt miljø hvor vi arbejder tæt sammen med de øvrige NOVENCO- og 
SCHAKO kontorer rundt om i verden, der må forventes 20-25 rejsedage om året 

• Et udfordrende job i en spændende branche som er i konstant udvikling og med gode faglige- og personlig 
udviklingsmuligheder. 

• Et dynamisk miljø, hvor du er omgivet af mange dygtige kollegaer og en hverdag der præges af godt humør og en 
uformel omgangstone. 

• Derudover tilbyder vi fast løn efter kvalifikationer, pension, fleksible arbejdstider, personaleforening, frokost 
ordning, sundhedsforsikring m.v 

 
Lyder det spændende? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sourcing Manager, Stina Bredahl på telefon 5578 1198 
eller på mail: sbr@novenco-building.com  
 
Send din ansøgning og CV mærket ”Project Buyer” til personaleafdelingen på job@novenco-building.com hurtigst muligt 
eller senest den 20. september 2022. Vi indkalder løbende kandidater til samtaler. 
 
Arbejdssted: Næstved 
 
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com 
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