
Til vores kontor i hjertet af København søger vi en alsidig indkøber. Du vil blive en del af et selvstændigt 
team med engagerede kollegaer. Som medarbejder hos os kan vi tilbyde dig et spændende job i en 
vækstvirksomhed, hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget, og hvor du får mulighed for at 
præge og bidrage til den fortsatte vækst og succes i LIGHT-POINT. Vi vægter sociale arrangementer højt, lige 
fra fredagsbar til sommer- og julefester. 

ARBEJSOPGAVER:
Du vil i samarbejde med Supply Chain Manageren være med til at opbygge og udvikle en stærk 
indkøbsfunktion i en hastigt voksende virksomhed, hvor du får ansvaret for en portefølje af eksterne 
leverandører i både i ind- og udland, som du får mulighed for at besøge et par gange årligt.
Du kommer til at sidde med ansvaret for indkøb, disponering af varer, prisforhandlinger samt opfølgning på 
leverancer. Du har det overordnede ansvar for reklamationsbehandling over for leverandører samt statistik. 
I tæt samarbejde med Head of Design og Supply Chain Manager vil du ligeledes være ansvarlig for styring af 
processer samt tovholder på udvikling af nye produkter, samt feedback og test af vareprøver.

Derudover vil du arbejde med

•	 Optimering	af	processer	og	vareflow
• Afstemning af indgående ordre samt bogføring og udligning af leverandørfakturaer
• Oprettelse og vedligeholdelse af varestamdata i ERP-System (C5) og PIM
• Systematisere produktændringer og skabe overblik over eventuelle leveranceændringer
• Udfærdigelse af restordrelister
• Diverse logistikopgaver og opfølgning af lagerstatus, herunder løbende lageroptællinger (fysisk og  
 digital-afstemning)
• Priskalkule på kost- og salgspriser

OM DIG:
Du formår gennem din person at koordinere tværgående opgaver i højt tempo og har overblikket i produkt- 
og indkøbsprocesserne, gerne med kendskab til belysning. Du tager selvstændigt ansvar for diverse produkt- 
og indkøbsopgaver og er vant til at have overblikket på trods af mange bolde i luften.

DINE KVALIFIKATIONER:
• Flere års indkøbserfaring gerne inden for belysning og er derfor vant til at planlægge samt koordinere  
 en produktportefølje
• Du er god til tal og indkøb og besidder en god økonomisk forståelse
• Bevarer strukturen og overblikket i en travl hverdag
• Stærke excel-kundskaber og gerne erfaring med C5
• Struktureret teamplayer med gode samarbejdsevner
• Behersker engelsk i skrift og tale (Kinesisk vil være en fordel, men ikke en nødvendighed)

OM OS:
LIGHT-POINT	er	et	af	de	førende	belysningsfirmaer	i	Danmark	og	har	eksisteret	siden	1995.	Vi	arbejder	med	
den nyeste teknologi inden for lysdesign og smart light. Vi er en dynamisk og innovativ virksomhed, der 
designer, producerer, distribuerer og sælger vores eget program af designlamper i Danmark og i udlandet. Vi 
rådgiver	desuden	indretningsfirmaer	og	arkitekter	om	belysning	til	større	og	mindre	projekter.	

ANSØGNING:
Søg stillingen via jobindex.  Vi modtager og behandler ansøgninger løbende.

Stillingen	er	på	fuld	tid,	og	dit	daglige	arbejde	vil	foregå	på	vores	kontor	i	Grønnegade	3,	1107	København	K.
Har	du	spørgsmål	til	stillingen	kan	du	kontakte	Supply	Chain	Manager	Charlotte	G.	Danielsen	på	2575	8080.

Brænder du for at sikre rettidig levering af 
produkter til kunder? Er du struktureret og 
vedholdende overfor dine leverandører? 
Ser du muligheder frem for udfordringer? 

Så er du måske vores nye kollega.

LIGHT-POINT

INDKØBER


