S.E.J. Biler søger bilindkøber/indkøbsspecialist
Er du den entusiastiske medarbejder, der kan forene din interesse for biler med det gode købmandskab? Så kom med os i et marked, der
aldrig står stille, og hvor du kan være med til at sætte dit personlige præg på udviklingen i vores indkøbsteam.
Dine ansvarsområder vil være:
• Opsøgning af nye indkøbskanaler i udlandet
• Indkøb af biler i udlandet og Danmark
• Deltage i afdelingens opgaver omkring indkøb på auktioner
• Beregning af registreringsafgifter
• Overvågning af billageret
Personlige kvalifikationer:
Du drives af at skabe resultater og trives i forhandlinger, hvor du kan bruge dit købmandskab. Det er vigtigt, at du har talent og interesse
for tal og arbejder struktureret, så du kan bevare det store overblik. Samtidig har du evne til at ”tænke ud af boksen” og effektuere, så du
tilfører nytænkning og viden i en foranderlig dagligdag.
Du har sikkert erfaring med:
• Opsøgende indkøb af biler i udlandet
• Registreringsafgifter
• At kommunikere ubesværet på engelsk og gerne tysk
• Kendskab til autobranchen og brugtvognsmarkedet
Du bliver en del af vores indkøbsteam og refererer til indehaveren.
Hvad tilbyder vi dig?:
Hos S.E.J. Biler er der kort vej fra beslutning til handling. Vi har et uhøjtideligt og engageret miljø, hvor vi lægger vægt på det gode
fællesskab og hvor vi sammen arbejder efter at udvikle os og skabe gode resultater. Vores kerneværdier er kvalitet, service og tillid. De
gælder både overfor vores kunder og kolleger og er et værdisæt som vi ikke kun har skrevet ned men som vi har fokus på, at efterleve.
Vi sætter en ære i høj faglighed, men det er samtidig en vigtig faktor, at vi som kollegaer evner, at spille hinanden gode og løfte i folk.
Vi har fokus på, at skabe en god balance mellem job og privatliv. Derfor tilbyder vi i denne stilling mulighed for etablering af hjemmearbejdsplads, så der kan veksles mellem fysisk og online tilstedeværelse.
Er du blevet fanget af vores budskab og har du lyst til at høre mere? Så kontakt os for en yderligere snak. Ring til Theis Jeppesen på tlf.
42 58 00 91 eller send din ansøgning på job@sej-biler.dk Læs mere om os på sej-biler.dk
Der er ingen ansøgningsfrist, men vi reagerer hurtigt på din ansøgning og glæder os til at møde dig.
S.E.J. Biler i Nørre Snede blev grundlagt i 1938 og har gennem de seneste 5-6 år opbygget en forretning fra at være et mindre autoværksted til at bilhus med 30 ansatte.
Et landsdækkende salg på over 1000 biler årligt samt en stor ekstern kundekreds på værkstedet. Medarbejderne er fordelt på værksted, salg, indkøb og administration.
Vi er medlem af AutoMester E+, Danmarks største kæde af frie værksteder.

