AVK International søger en ny indkøber
AVK International A/S har travlt og søger derfor en indkøber
til at hjælpe med at sikre forsyningen af varer til vores
produktion.
Vi søger en dygtig indkøber med erfaring og
interesse for disponering, MRP, lageranalyser
og logistik. Indkøbsafdelingen er en afdeling
under Produktionen og er pt. et team på tre
medarbejdere.

• Optimering af parametre og stamdata i ERP
(MS Dynamics AX 2012)
• Koordinering med produktionsplanlæggere
og indkøbere
• Opfølgning på leverandørperformance
• Deltagelse i LEAN-projekter

AVK-koncernen
AVK-koncernen er global markedsleder inden for ventiler og hydranter,
som indgår i vitale infrastrukturer
i form af vand- og gasforsyning,
spildevandsbehandling og brand-

Hvad forventer vi af dig?
• Du er erfaren bruger af Microsoft Dynamics
AX, herunder varedisponering og MRP.
• Du har god forståelse for sammenhænge
mellem systemfunktionalitet og stamdata.
• Du har erfaring med TBNBSCFKEFNFE
leverandørFS
• Du har gode engelsk- og IT-kundskaber.
• Du har kendskab til hovedplanlægning i en
produktionsvirksomhed (sales & operations
planning).
• Du er struktureret, analytisk og har gode
samarbejdsevner.

bekæmpelse. AVK er familieejet

Sådan ansøger du
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Plant Manager Lars
Christiansen på telefon 87 54 21 21 eller
24 29 51 60.

og har hovedsæde i Skovby/Galten
nær Aarhus. Koncernen består af
mere end 125 produktions- og
salgsselskaber på verdensplan
og beskæftiger mere end 4.000
medarbejdere.

Send din ansøgning med CV og eventuelle
eksamensbeviser til AVK International A/S på
hr@avk.dk hurtigst muligt. Skriv “Production
Purchase Coordinator” i emnefeltet.

AVK International A/S
Hos AVK International kombinerer
vi vores egen-producerede
ventiler og tilbehør med produkter

Der vil løbende blive indkaldt til samtaler.

fra resten af AVK-koncernen
og markedsfører en komplet
produktpakke til Kontinentaleuropa,

Hvad kommer du til at lave?
• Disponering af varer til vores ventilproduktion
• Deltage i udarbejdelse af hovedplan og
indkøbsplan for produktion ud fra salgsprognoser
• Opfølgning på lagerniveauer og leverancer til
produktionen

Rusland, Centralasien, Kaukasus
og Nordafrika. Vi beskæftiger
ca. 20 medarbejdere og havde
i regnskabsåret 201/ en
omsætning på HPEU  mio. kr.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

