GM søger indkøbselev til start august 2021
Ønsker du at være med til at strukturere vores indkøbsafdeling og vil du være del af en moderne
produktionsvirksomhed til den globale etiket industri?
Indkøbsafdeling hos GM (Grafisk Maskinfabrik) er 2 år gammel og vi er i fuld gang med at strukturere indkøb
og laver processer og procedure for, hvordan man køber ind.
Det giver muligheder for dig, som elev, at være med til at udvikle de fremtidige systemer og lave opgaver som
er anderledes.
Vi arbejder tæt sammen med alle afdelinger. Indkøb har en meget vigtig og central rolle i en produktions
virksomhed. Indkøb skal sikre at vi i GM køber de rigtig vare (I samarbejde med Ingeniørafdelingen), varen
kommer til tiden (salgs- og lager samarbejde), faktura er rigtig (Bogholderi), fejl på produkter, som skal rettes
(produktion).
Vi er lige nu 2 indkøbere og 1 elev i afdelingen, med masser af erfaring som du vil kunne nyde godt af.
Nogle af de opgaver der findes i vores indkøbsafdeling er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udvikling og opretholdelse af leverandørkontakter
Planlægning og gennemførelse af et Indkøb
Forhandling af priser og betingelser
Analyse og vurdering af virksomhedens samarbejdsrelationer i forhold til valg af leverandører
Pris- og kvalitetskontrol
Foretagelse af administrativ behandling af indkøb,
herunder behandling af købsfaktura, ordresedler m.v.
7. Overholdelse og sikring af, at klausuler i kontrakter efterleves
8. Håndtering af fejl på varer og fejlleverancer
9. Vedligeholdelse af indkøbssystemer
10. Betjening af interne afdelinger
11. Optimering af arbejdsprocesser fx ved anvendelse af Lean
12. Opdatering af priser og informationer om produkter i fælles it-system
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13. Vedligeholdelse af data om varer og leverandører
14. Beregning af omkostninger knyttet til indkøbet
15. Identificering og beregning af indkøbsomkostninger
16. Anvendelse af IT til lagerstyring
17. Håndtering af reklamationer/garantisager

GM – Converting Made Easy
Vi er 110 dygtige medarbejdere i alt, herunder ca. 20 i vores udviklingsafdeling, og holder til i nye, lækre
produktionsfaciliteter i Birkerød. Vores mål er at blive etiketteindustriens foretrukne partner – et mål, som vi
arbejder aktivt mod ved fx at udvikle markedets mest effektive løsninger. Altid med fokus på intelligent og
kompakt design og ROI.
Herudover er vi ved at reorganisere hele organisationen og har flere udviklingsplaner i støbeskeen. Planer,
som alle medarbejdere får stor indflydelse på.

Masser af personalegoder og et godt socialt sammenhold
Hos GM får du mere end kompetenceudvikling og dygtige og imødekommende kolleger. Du kan blandt
andet også nyde godt af vores frokostordning, frugtordning, sundhedsforsikring og attraktive lønvilkår.

Er du vores nye kollega?
Så ser vi frem til at modtage din ansøgning via mail, hr@gm.dk,
senest den 05. februar 2021.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Grafisk Maskinfabrik, commonly known as GM, is a global player on the labelling market providing advanced solutions for the selfadhesive label converting, finishing and flexible packaging industry. We produce and deliver a vast array of machines including
complete automated converting lines, hot foil stamping, screen printing, die cutters, laser die cutters, slitter-rewinders, roll lifters,
sheeters and core cutters. The combination of experience and innovative technology makes GM your unique innovative partner in the
world of finishing. www.gm.dk
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