
Indkøber
Hippomini bygger læringsmiljøer, kompetenceudvikler og implementerer
innovative læringsteknologier i dagtilbud og på skoler landet over. Til at hjælpe os med denne opgave 
søger vi en engageret og struktureret kollega til vores kontor i Kokkedal.

Hippomini er startet i 2012 og har rutinerede kræfter på ledende poster. Vi agerer internationalt på både 
indkøbs- og afsætningssiden. Vi arbejder med Microsoft Office 365 og Microsoft Dynamics, og vi holder os 
altid på forkant med udviklingen. 

Vi søger en professionel indkøber til vores kontor i Kokkedal, som har lyst til og erfaring med at udvikle hele 
vores supply chain, og som på samme tid kan stå for det operationelle indkøb. Du vil komme til at arbejde i 
en moderne ledet virksomhed med en fri omgangstone. Du vil få dygtige og engagerede kollegaer, som kan 
deres kram, hvilket de også forventer af dig.

Stillingen 
Du får blandt andet følgende opgaver:

• Opstart af indkøbsfunktionen og sikre solid integration med vores salgsafdeling og firmaets webshops.
• Du skal sikre, at indkøbsfunktionen fungerer optimalt, både mht daglige indkøb som leverandørevaluering 

og leverandørudvikling – såvel komponent som underleverandørydelser.
• Du skal deltage i udarbejdelse af strategier, mål og handlingsplaner for indkøbsafdelingen.
• Udarbejde, forhandle og vedligeholde priser og rammeaftaler og sørge for, at de rigtige priser bliver fast-

holdt, sikre alternativer og kigge nye leverandører ud – både i Danmark og i verden udenfor.
• Du skal være med til at sikre en konstant udvikling i virksomhedens logistiksystemer, så de konstant er 

opdaterede og rede til fremtidens udfordringer.
• Du byder ind med effektiviseringstiltag for indkøb og administrative rutiner.

Personlig profil 
Som person trives du med frihed under ansvar og en varieret hverdag med mange bolde i luften. Du er selv-
stændig og handlingsorienteret. Du er god til at planlægge og følge op, og har en god gennemslagskraft. 
Du er god til at kommunikere og trives med en bred kontaktflade. Du har en velorganiseret og struktureret 
tilgang til arbejdet og har et godt overblik. Ikke mindst er du god til at løse opgaver i samspil med dine kol-
legaer og vil gerne udfordres på dine idéer.

Faglige kvalifikationer 
Du er en erfaren indkøber, og har en del års erfaring fra tilsvarende job. Du har helt sikkert international 
erfaring, taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau. Du arbejder effektivt med Microsoft Dynamics og 
Office-pakken.  Som en del af din erfaringer forstår du alle dele af en effektiv supply chain og har erfaring 
med integration af elektroniske kataloger fra leverandører til webshop. Sidst men ikke mindst, er du en dygtig 
købmand.

Du tilbydes 
En udfordrende og meget selvstændig stilling med stor variation i opgaverne, der ligeledes byder på gode 
muligheder for personlig udvikling. Jobbet indebærer mulighed for flextid. Hippomini er i rivende udvikling, 
og vi oplever en markant efterspørgsel på vores løsninger. Virksomheden befinder sig på et voksende mar-
ked, og forventer stabil organisk vækst i de kommende år. En vækst, som du skal hjælpe med at realisere. 
Du tilbydes en attraktiv lønpakke i en åben organisation, hvor der er kort fra tanke til handling.

Hvis du er klar til en faglig udfordring, og mener jobbet svarer til dine kvalifikationer og jobønsker,
så send meget gerne din ansøgning til Frederik Bentler på fb@hippomini.dk

Stillingen skal besættes hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.

Har du spørgsmål til stillingsopslaget, er du meget velkommen til at kontakte
Frederik Bentler på tlf.: 29708440

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
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