
Stilling ledig
Innkjøper Metaller & Plast

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

AP
RI

L 
20

18Astrup AS, Oslo
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo • Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo
Telefon: 22 79 15 00 • E-post: astrup@astrup.no

Astrup AS søker nå etter en ny medarbeider til vår Innkjøpsavdeling

Som innkjøper hos Astrup AS vil du ha ansvar for materialinnkjøp av definerte lagervarer, og ha omfattende kontakt med blant 
annet lager/drift og våre produktavdelinger. Du vil være en del av et innkjøpsteam på 4 personer, og rapportere til Innkjøpssjef. 

Ønskede egenskaper
• Initiativrik og ha evne til å skape relasjoner og vedlikeholde disse
• Du må fungere godt i team i en til tider hektisk hverdag
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Gode kunnskaper i Engelsk
• Handlekraftig, systematisk og løsningsorientert
• Kjennskap til Visma Business er en fordel

Relevant utdannelse er selvfølgelig en fordel, men ingen betingelse. Du vil få full opplæring i et erfarent miljø.

Vi kan tilby
• Innpass i en spennende bransje som påvirkes av råvaresituasjonen og konjunkturer internasjonalt
• Utstrakt leverandørkontakt utenfor Norge
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning
• Noe reisevirksomhet kan forekomme

Arbeidsoppgaver
• Bestille varer til lager, og oppfølging av disse
• Bestille transport
• Lagerstyring (omløpshastighet og servicegrad for definerte lagervarer)
• Holde salgsapparatet oppdatert om leveringssituasjonen for dine produkter
• Behandling av inngående fakturaer
• Registrering og lagring av varesertifikat
• Avviksbehandling
• Oppfølging av verksordrer

For mer informasjon om stillingen kontakt Innkjøpssjef Christoffer Bjerklund tel. 97 97 06 09, eller Innkjøps-/Økonomi-
direktør Walther J Hilsen, tel. 92 89 11 78. Kortfattet søknad med CV sendes til cb@astrup.no innen 14. mai 2018.

Astrup AS er et selskap i Astrup & Søn Gruppen, og fremstår i dag blant landets ledende leverandører av aluminium, metaller, stål 
og plast halvfabrikat. Vi er i dag 100 ansatte og omsatte i 2017 for 615 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har 
avdelingskontorer i Skien, Sandnes, Bergen, Ålesund og Trondheim. 


