
 

Vill du jobba med marknadens mest 
energieffektiva luftbehandlingsaggregat? 

Torsby, 1 plats  
Sista ansökningsdag: 2014-01-10  
 
Om oss  
VoltAir System AB konstruerar, tillverkar och levererar marknadens mest energieffektiva 
luftbehandlingsaggregat. Vårt standardsortiment innefattar även traditionella fläktrum, inspektionsdörrar 
och luckor samt kanalsystem av isolerade sandwichelement. Verksamhetens försäljning, marknad finns i 
Stockholm och produktion sker i Torsby, Värmland.   
 
 

VoltAir System AB är ett företag där det händer mycket. Tack vare företagets kraftiga expansion söker vi 
nu en driven och strukturerad inköpare/leverantörsutvecklare. 
Du kommer att arbeta med inköp och föra en tät dialog med företagets produktion och 
konstruktionsavdelning. 
Du kommer att delta aktivt i utvecklingsprojekt för att nå kostnadseffektiva lösningar med avseende på 
leveranssäkerhet och kvalité. Som inköpare är du direkt ansvarig för att driva företagets inköpsprocess 
och rutiner. 
 

Vi söker dig som har;  
> Erfarenhet av strategiskt inköpsarbete. 
> God datorvana - Du har god erfarenhet av kalkyl- och ordbehandlingsprogram, och har lätt att sätta 
dig in i nya programmiljöer.  
> Språk - Du behärskar och kommunicerar svenska och engelska i både tal och skrift.  
> B-Körkort. 
 
Meriterande 

> Högskoleutbildning 
> Teknisk bakgrund, kunna läsa och förstå ritningar 
> Goda förhandlingskunskaper. 
> Van att jobba med affärssystem. 
 
Personliga egenskaper 
Vi söker dig som är intresserad av att utvecklas inom inköpsområdet och leverantörsutveckling. Du lär 
dig snabbt och har ett driv att ständigt utvecklas och förbättra verksamheten. Du är social och 
serviceinriktad, är inte rädd för att ta egna initiativ. Du är stresstålig, kreativ och trivs att arbeta med 
fria ramar. 
 

Varaktighet/Arbetstid  

Tillsvidare  

Heltid  

Lön  

Fast lön  

Ansökan  

Sista ansökningsdag: 2014-01-10  

Vi tar emot ansökan via e-post:  

rekrytering@voltairsystem.com 

Märk ansökan inköpare 

Kontaktpersoner  

Johan Brekke, Produktionschef, 0730758008, 0856036500 (Växel), 

johan.brekke@voltairsystem.com  
 

Johan Eriksson, VD , 0705211991, 0856036500 (Växel),  

johan.eriksson@voltairsystem.com  
 
 

 
Arbetsgivare 

VoltAir System AB - Torsby 

Postadress  

VoltAir System AB - Torsby 
Vinkelvägen 12  
685 34 Torsby 

Besöksadress  

Vinkelvägen 12  
68534 Torsby  

 

 

 

DRIVEN INKÖPARE / LEVERANTÖRSUTVECKLARE 
 


