BOX SÖKER ENGAGERAD OCH DUKTIG INKÖPARE
Din roll
Som inköpare hos oss arbetar du tillsammans med olika funktioner och grupperingar inom
projektorganisationen. Du kommer att ha ett nära samarbete med Projekteringsledare,
Projektchefer, Platschefer, och Arbetsledare.
Du kommer att samarbeta med projekteringsledare för att ta fram förfrågningsunderlag, genomföra
större strategiska inköp och projektinköp. Då projekten själva genomför inköp kommer du att stötta
med planering, uppföljning, avtal mm.

Din profil
Du har tidigare erfarenhet av inköpsarbete i byggbranschen och har i och med detta också vana av
att förhandla och upprätthålla långsiktiga och goda affärsrelationer.
Du har förmågan att se och förstå hela värdekedjan från anbudsskede till produktion och slutligen
överlämnande till kund.
Du drivs av att jobba nära projekten och vill ha en central roll gällande kostnadsbesparande och
affärsmässiga inköp.
Du har en stark social kompetens och förmåga att skapa ett eget social nätverk.
Du är strukturerad och duktig på att planera inköpen utifrån projektets behov.
Du har god it-vana och förmåga att lära dig nya system.
Meriterande är om du även haft andra roller byggbranschen exempelvis entreprenadingenjör eller
platschef.
Vi ser gärna att du har en byggteknisk utbildning samt god förståelse för entreprenadjuridiken.

Vi erbjuder
Ett arbete i en miljö med hög teknisk kompetens, nytänkande och närhet till produktionen samt goda
utvecklingsmöjligheter inom ett byggbolag som ligger i framkant.
Utöver detta väntar en trygg och modern organisation med flexibilitet avseende arbetstider och
arbetsplats.

Om BOX
BOX är ett ungt företag där du har möjlighet att påverka och sätta din egen prägel. Vi arbetar
mestadels i totalentreprenader av bostads- och kommersiella projekt (se mer på
http://boxbygg.se/projekt).
Vi är verksamma i Storstockholm.
Hos oss arbetar duktiga, engagerade människor som brinner för att bygga.
Vi vill att alla ska ha kul på jobbet och gör det vi kan för att det ska vara så.
Vi tror att det viktigaste är att alla får vara med och påverka projekten och företaget BOX är ett
värderingsstyrt företag där vi tydligt kommunicerar vår uppförandekod baserad på “noll-tolerans mot
intolerans“.
Alla medarbetare erbjuds företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar.
Vi uppmuntrar motion både på arbetstid (oftast 1 timmas gemensam träning per vecka) och på
fritiden och lämnar friskvårdsbidrag.
BOX arbetar för en sund byggbransch med schyssta arbetsvillkor för alla.
Är du prestigelös, nyfiken, öppen och vetgirig? Har du respekt för alla personers lika värde
oberoende av hudfärg, religion, ålder, sexuell läggning och kön? Då kan du vara rätt person för att
jobba på BOX!
Läsa mer om BOX på www.boxbygg.se eller LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/box-bygg
Är du intresserad kontakta Stina Möller Opedal på stina.moller@boxbygg.se

