
 

 

Strategisk och Affärsdriven 
Inköpschef 

Indus befinner sig i ett expansivt läge och står inför en spännande framtid med många möjligheter. Som ett av de 
ledande modulföretagen i Sverige och med ett aktivt miljö och hållbarhetsfokus är vi i en bransch med ökad 

efterfrågan och god tillväxt. Kvalité och nytänkande är ledord för oss vilket innebär att vi hela tiden utvecklar våra 
produkter för att vara det bästa och självklara valet på marknaden. Som ett exempel på detta har vi tagit fram ett 

flexibelt och återvinningsbart koncept för solceller som anpassas efter det specifika projektets förutsättningar. 

 Vi startade vår verksamhet redan 1974 vilket betyder att vi har en stor trygghet i vår långa erfarenhet och gedigna 
kunskap vilket i kombination med vår nyfikenhet till att alltid utvecklas och förbättras kännetecknar en såväl stabil 

som utvecklande organisation. Vi är fortfarande ett familjeägt bolag, nu  i andra generationen, och med ca 50 
anställda och i tillväxt värnar vi fortfarande om att behålla den familjära stämningen. Vi har en platt organisation 
som kännetecknas av transparens och vi vill att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka utvecklingen 

av Indus tillsammans. Som ett steg i vår utvecklingsresa flyttade vi i slutet av 2019 till nya miljöcertifierade lokaler i 
Kungälv men finns även i Stockholm och Oslo.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 Inköpschef Indus 

 

Som ytterligare ett steg i vår utveckling söker vi nu dig som vill axla den nya rollen som Inköpschef hos oss.  
Du har som inköpschef en betydelsefull roll i vår organisation och målet för dig är att skapa goda affärsmöjligheter 
för Indus att driva lönsamma entreprenader och materialinköp med bästa möjliga kvalité. Du kommer i den dagliga 
verksamheten att leda och koordinera affärsaktiviteter avseende bolagets inköp, utveckla inköpsstrategier och leda 
processförbättringar inom området. Du arbetar tillsammans med sälj/projektledare och rapporterar direkt till VVD. 
 
Dina huvudsakliga arbetsområden:  
 
● Koordinera inköpsarbetet i organisationen för att säkerhetsställa enhetlighet 
● Utveckla inköpsstrategier samt tar initiativ till och leder processförbättringar inom området  
● Aktivt bidra vid anbudsarbete genom kontakter med konsulter, entreprenörer och leverantörer  
● Genomföra förhandlingar och skriva avtal  
● Medverka som ansvarig inköpare i olika entreprenader  
● Upprätta, underhålla och utveckla alla kontraktsmallar och inköpsrutiner 
 
För att bli framgångsrik som Inköpschef på Indus har du en tydlig affärsorientering. För att passa in i rollen är du 
också en utåtriktad person med god kommunikativ förmåga och som kan driva arbetet självständigt men samtidigt 
förstå vikten av ett gott samarbete för bästa resultat. Kunskap om entreprenadjuridik och de lagar och förordningar 
som påverkar ett byggprojekt är viktigt för rollen och du behöver även ha en förståelse för byggteknik och 
byggprocessen 

Vi tror därför att du har några års erfarenheter från entreprenadbranschen och troligen arbetat som inköpare i 
olika entreprenader. Hos oss får du i denna roll även chansen att växa genom att utöver detta också ta ett 
övergripande ansvar för det strategiska arbetet och koordineringen brett. Vi ser gärna att du har en bred profil 
och har du även bakgrund från Marksidan är detta meriterande. 

Placering är på vårt huvudkontor i Kungälv men du kommer också att arbeta för vår filial i Upplands-Bro. En del 
resor i tjänsten förekommer.  

För frågor och ansökan till tjänsten kontakta: Cecilia Forsell, CFK Rekrytering 

cecilia@cfkrekrytering.se alt 0739-46 49 13 
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