
Vi tilbyder et interessant og udfordrende job i en succesfuld virksomhed med en fri jargon og masser af humor. 
Vi arbejder i et fladt hierarki, så du får stor indflydelse på din hverdag. Vi er et stærkt kollegialt team, hvor samarbejde 
og vidensdeling er en naturlig del af hverdagen, trods travlhed og ofte stramme deadlines. Du vil udgøre en central 
rolle i at sikre en stærk produktportefølje, som kan leve op til de forventninger vores kunder har i de kommende år.

En stilling der peaker hele året
Dine opgaver kommer til at variere meget hen over året. Du bliver en del af vores indkøberteam og refererer 
direkte til indkøbschefen. 

Din palette, egenskaber og erfaringer
Som en væsentlig del af teamet er du med til at udvikle samarbejdet på tværs af hele værdikæden, så afdelingen 
styrker sit slutkundefokus, dvs. optimering af egne produktkategorier.
 
Derudover søger vi dig, der
• trives i et foranderligt og hektisk job med ansvar for dine produktområder
• har nogle års erfaring inden for tekniske produkter fra en lignende stilling
• kan gennemføre leverandørforhandlinger og sourcing af produkter
• sikrer at indkøbsordrer placeres, har styr på opfølgning, drift og at aftalte afskibningsdatoer overholdes
• udarbejder og godkender emballager, manualer mv. i samarbejde med grafisk afdeling
• er fleksibel – også mht. arbejdstid, da der arbejdes med sæson- og kampagnevarer
• har en god IT-forståelse af bl.a. MS Office og Navision C5
• kan begå dig og forhandle flydende på dansk og engelsk

Jobbet indebærer
• at man selvstændigt skaber koncepter/salgsløsninger inden for forskellige produktområder
• at du har daglig leverandørkontakt, samt forhandling med partnere fra især Asien 
• bestilling af vareprøver, vareoprettelse, indkøb, fragt og kvalitetskontrol af varerne
• rejsedage ca. 8-12 dage om året 

Tiltrædelse snarest 
Er du personen, vi leder efter, og ønsker du at tage del i Det Gamle Apotek A/S’ spændende udvikling, 
så send en ansøgning på e-mail hurtigst muligt til indkøbschef Bente Tønder (bet@dga-engros.dk). 
Mærk ansøgningen “Kategori indkøber”.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

DET GAMLE APOTEK A/S, TØNDER
Vil du skabe en international karriere i indkøb med import af belysningsprodukter, displayløsninger og kampagnevarer? 

Trives du med at udvikle og optimere dine egne produktgrupper og efterfølgende følge dem til dørs? 
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Det Gamle Apotek A/S er en af de førende udbydere af sæsonartikler i Norden. Målet er at fastholde og udvikle denne  position.  
Julepynt er den største varegruppe, som sælges til engroskunder og vore egne butikker. Størstedelen af vores kollek tion designer vi selv. 

kategori indkøber
til import af belysningsprodukter, displayløsninger og kampagnevarer


