
 

 

 

   

 

Liftup A/S i Støvring, er blandt de førende virksomheder indenfor velfærdsteknologi, når det gælder nytænkning og 

innovation. Liftup er allerede nu kendt for sin FlexStep løsning, der kombinerer en trappe med en kørestolslift samt 

Raizer løftestol, der på en helt unik måde hjælper personer på benene igen efter faldulykker. Virksomhedens vision er 

at blive opfattet som branchens mest innovative virksomhed og man satser derfor kraftigt på udvikling af nye, 

spændende produkter. Liftup er meget ambitiøse og deres målsætning er massiv vækst de kommende år. Se meget 

mere på www.liftup.dk 

Liftup søger nu en dygtig  

 

STRATEGISK INDKØBER 
Har du erfaring med strategisk indkøb af komponenter? Er du vant til at source internationalt? 

Vil du være med til yderligere at automatisere og effektivisere indkøbsfunktionen i en 

vækstvirksomhed? Har du interesse for mekanik og maskiner? Kan du se dig selv være en del af 

en dynamisk og hastigt voksende virksomhed der skaber lige muligheder for mennesker? 

 
Du får en vigtig rolle på holdet 

Med reference til Produktionschefen kommer du til at indgå i virksomhedens indkøbsafdeling, hvor I er ansvarlige for 

at geare indkøbsfunktionen til fremtiden. Du bliver således ansvarlig for såvel det strategiske indkøbsarbejde, det 

operationelle indkøb, samt løbende optimering.  

 

Liftup er, som en følge af den kraftige vækst, i færd med at professionalisere indkøbet yderligere, og du skal derfor 

evne at være med til at udbygge og definere funktionen, med store muligheder for at få indflydelse og sætte dit eget 

præg på dagligdagen.  

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.: 

• Udvælgelse af leverandører 

• Kontraktudarbejdelse og -forhandling, herunder udformning af rammeaftaler 

• Leverandør besøg – primært i DK, Europa og Asien 

• Planlægge, gennemføre og følge op på leverandør audits 

• Analyse og risikoafdækning 

• Etablere og implementere leverandør KPI’er samt sikre løbende opfølgning på disse 

• Behovsplanlægning og forecasts 

• Indkøbsopgaver i Business Central, herunder oprettelse, opfølgning og ajourføring af indkøbsordrer 

• Reklamationsbehandling og -opfølgning 

• Udarbejdelse af cases og rapporter til ledelsen 

• Udvikling og vedligehold af processer, metoder og værktøjer 

• Løbende sparring og dialog med kolleger på tværs af organisationen 

• Deltagelse i tværorganisatoriske projekter som repræsentant for indkøb. 

Hvad har du med i bagagen? 

Du har en teoretisk referenceramme i form af en uddannelse indenfor logistik og indkøb på HD, bachelor- eller 

kandidatniveau. Du har nogle års erfaring fra en indkøbsfunktion med strategisk indkøb / kategoristyring af 

komponenter, og du har en god værdikæde- / supply chain-forståelse. Hvis du har erfaring med strategisk indkøb af 
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bearbejdede og svejste metalkomponenter, støbte plastemner og styringselektronik, vil det være en klar fordel. Det vil 

ligeledes være en fordel, hvis du har medvirket til at bygge en indkøbsfunktion op, og dermed selv har prøvet at være 

med til dels at skabe rammerne og værktøjerne, men også at få ”indholdet” på plads. Du har erfaring med at screene, 

auditere, forhandle og samarbejde, både med strategiske og mindre strategiske leverandører.  

Du er vant til at betjene dig af IT som et naturligt og uundværligt analyse- og arbejdsredskab. Du behersker MS-office 

(herunder især Excel), ligesom du er vant til at arbejde med indkøbsmoduler i et ERP-system – gerne Business Central. 

Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt. Hvis du samtidigt også kan begå dig 

på tysk på forhandlingsniveau, vil det være et plus. Du bor i rimelig kørselsafstand til virksomheden i Støvring, og du 

har et kørekort. Du må forvente rejsedage i størrelsesordenen 20 - 30 dage om året. 

På det personlige plan er du kendetegnet ved at: 

• Du er omgængelig og uformel  

• Du er løsningsorienteret 

• Du trives med at være en del af en mindre organisation, hvor du kan opleve, at du skal bygge ting op fra 
bunden 

• Du er god til at kommunikere – også skriftligt 

• Du er udadvendt og positiv 

• Du arbejder selvstændigt, har et godt personligt drive, men er samtidig også samarbejdsorienteret 

• Du er forandringsparat 

• Du formår at skabe orden og struktur 

• Du er en udpræget afslutter 

• Du har et godt overblik uden at miste detaljerne 

• Du har gennemslagskraft 

• Du er analytisk.  
 

Virksomheden tilbyder dig 
Du får her en mulighed for at blive en del af en innovativ virksomhed i kraftig vækst. Du vil indgå i en virksomhed med 

dedikerede og specialiserede kolleger, der alle brænder for at skabe lige muligheder for mennesker. Virksomhedens 

kultur er uformel og der er et godt arbejdsmiljø. I rejsen mod vækst og nye markeder vil du få både spændende og 

krævende udfordringer, og du vil få stor mulighed for at sætte dit aftryk på virksomheden. Liftup tilbyder fleksible 

arbejdsforhold og en lønpakke, der matcher dine kompetencer. 

 

Har du spørgsmål til denne spændende mulighed? 

Du er meget velkommen til at kontakte Executive Consultant Klaus Rønne på +45 2330 7891. 

 


