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Du tilbydes

t selvstændigt og alsidigt job med frihed under ansvar, gode mu-
ligheder for både personlig og faglig udvikling, en hverdag med 
stor selvbestemmelse. Hos DAV NORDIC bliver du en del af en 
dynamisk arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi hver dag tilgår 
vores opgaver med et højt energiniveau og en løsningsorienteret 
fleksibilitet. Tonen er uformel, og vi intresserer os for hinanden. 
Medarbejdere er vores absolut vigtigste aktiv og vi investerer i 
både sociale arrangementer og efteruddannelse, der fremmer 
både faglige kompetencer, motivation og trivsel. Vi gør meget 
ud af, at vores medarbejdere har medbestemmelse og kender til 
alle dele af forretningen, og vi forventer at alle tager personligt 
ejerskab for egne opgaver. Løn forhandles individuelt efter kvali-
fikationer. Derudover, tilbyder vi pensionsordning inkl. sundheds-
forsikring, frokostordning og en række andre attraktive person-
alegoder. 

Spørgsmål og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte in-
dkøbsansvarlig, Jonas S. Petersen på JSP@davnordic.dk eller HR 
ansvarlig Gitte Frimann på GFR@davnordic.dk. 

Send venligst ansøgning og CV til medarbejder@davnordic.dk 
mærket med “Indkøb” i emnefeltet.

Ansøgninger behandles løbende, dog er sidste frist for ansøgning 
15. oktober 2022. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Skriv i din ansøgning, hvor du fandt  jobbet. 

Om DAV NORDIC A/S

DAV NORDIC er en vækstvirksomhed med en stærk og ambitiøs kultur 
båret af teamwork, ærlighed og arbejdsglæde. Virksomheden er 100% 
danskejet og indgår sammen med 8 andre danske selskaber i en privatejet 
koncern. Selskaberne har det til fælles, at de udvikler/producerer noget 
af det ypperste inden for deres felt. De er kendetegnet ved høj lever-
ingssikkerhed, kvalitet  og design. DAV NORDIC har ligeledes et datter-
selskab i Sverige.

 

Indkøber med teknisk forståelse 
DAV NORDIC A/S - Silkeborg

Har du erfaring indenfor indkøb med teknisk forståelse, motiveres du af 
en god handel, og trives du i en flad organisation, hvor der ikke er langt 
fra beslutning til handling? Så bliv en del af holdet bag DAV NORDIC al-
lerede nu!
 
Dansk infrastruktur er en branche i vækst, og da DAV NORDIC er førende 
i branchen, udvider vi nu holdet. Vi søger en indkøber med teknisk for-
ståelse, der formår at skabe relationer, og kan samarbejde på tværs af 
virksomheden og med eksterne leverandører. Du skal refererer til den 
indkøbsansvarlige, men vil få et alsidigt job, skal sikre høj faglighed og få 
overordnet ansvar for indkøb. Dine opgaver bliver:

• Granske interne ordrer og projekter, samt indhente tilbud ved under-
leverandører.

• Indkøb af materialer samt opfølgning på leverancer

• Daglig kontakt med eksisterende leverandører og samarbejdspart-
nere

• Koordinering og opfølgning på tegnearbejde

• Intern kommunikation mellem indkøb og projektafdeling

• Diverse ad hoc opgaver i indkøbsafdelingen

Der kan forekomme rejseaktivitet i forbindelse med leverandørbesøg i 
udlandet. 

Hvem er du?

Af natur er du selvstændig og ansvarsbevidst med en proaktiv tilgang til 
arbejdsopgaverne.  Du arbejder struktureret, effektivt og målrettet. Du vil 
få en bred kontaktflade både internt og eksternt, hvorfor det er vigtigt, at 
du er samarbejdsorienteret, er god til at skabe relationer og evner at bev-
are overblikket. Da du skal kommunikere med udenlandske leverandører,  
skal du kunne engelsk i skrift og tale.  

Dine kvalifikationer

• Teknisk forståelse, eventuel fra en håndværksmæssig baggrund eller 
lignende vil være en fordel

• Flair for IT, som du bruger som et naturligt hjælpemiddel i din ar-
bejdsdag 

• Det vil være en klar fordel, hvis du kan polsk og har flair og forståelse 
for konstruktioner i stål.


