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Vi söker Strategisk inköpare 

 
Vi stärker nu upp organisationen med en nya och spännande roll som erbjuder stora möjligheter att 

utvecklas och påverka.  

 
Volution-koncernen är verksam i Europa med huvudkontor i UK. Gruppen består i dagsläget av totalt 
15 företag som främst arbetar inom ventilation. I Sverige ingår Fresh, PAX, VoltAir och Welair in 

Volution-koncernen. Vi är nu inne i en expansiv fas och förväntas växa ännu mer framöver. 

klar mellan till- o, vilket bidrar till ett gott och hälsosamt inomhusklimat 
Arbetsbeskrivning 
I rollen som strategisk inköpare kommer du att arbeta strategiskt och långsiktigt med Leverantörer av 
material, produkter och tjänster främst inom Europa och Asien.  
 
Du utvärderar och utvecklar leverantörer och samarbetspartners ur process-, kvalitets-, produkt- och 
miljösynpunkt   Du driver utveckling och optimering av försörjningsmetoder enligt uppgjord strategi.    
Du förhandla med leverantörerna för att förbättra kostnader, kvalitet och ledtider. Du ansvarar för att 
bygga och underhålla goda relationer med leverantörer och samarbeta med andra delar av företaget för 
att säkra den bästa kostnaden, kvaliteten och leveranssäkerheten. Du medverkar vid utvecklingen av 
företagets inköpsfunktion och strategi.  
 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom inköp. Du har flera års 
erfarenhet från liknande roll i tillverkande företag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, 
att du trivs med att arbeta i team och tycker om att bygga leverantörsrelationer. Vi söker dig som är 
ansvarstagande och lösningsorienterad med ett strategiskt tankesätt och en god förmåga att förhandla 
och påverka. 

Vi arbetar delvis i en internationell miljö vilket ställer krav på goda svenska och engelska kunskaper   
i både tal och skrift. Goda IT-kunskaper och vana vid att arbeta i affärssystem är ett krav. 

Varaktighet 

Tillsvidareanställning på heltid med placering i Torsby, med möjlig placering på något av våra andra 
kontor i Gemla, Hälleforsnäs eller Nyland  

Vill du veta mer? 

Har du frågor får du gärna kontakta rekryterande chef Urban Jangedahl, via e-post 
urbanj@pax.se eller telefon +46(0)157-756 07. Eller HR Pernilla Sundén via e-post 
pernilla.sunden@volutiongroup.se eller telefon +46(0)470 70 77 01 

 
Välkommen med din ansökan via e-post till pernilla.sunden@volutiongroup.se senast 2017-11-30, 
urval sker löpande. 

 


