
 

Indkøber med teknisk indsigt 
Søby Værft er i en fortsat udvikling inden for større projekter, der omfatter både vores 

nybygnings- og reparationssegment. Vi har brug for ekstra ressourcer til at underbygge 

indkøbsfunktionen.  

Du vil blive en del af vores projektteam, hvor du i samarbejde med vores projektledere vil forestå 

indhentning af tilbud og indkøb af tekniske komponenter. Stillingen indeholder et antal årlige 

rejsedage til besigtigelse af arbejdsopgaver, gennemgang af projekter med kunder samt 
leverandørbesøg. Vi tilbyder en interessant stilling i en international orienteret virksomhed, hvor 

der er fokus på udvikling og vækst. 

 

Arbejdsopgaver: 

• Deltagelse i besigt af skibe og kundedialog ved tilbudsgivning. 

• Indhentning af priser vedr. tekniske anlæg og komponenter.  

• Dialog om løsninger med leverandør/ projektleder. 

• Indkøb af tekniske anlæg og komponenter. 

• Opfølgning på leverandører og leverancer. 

• Deltagelse i forhandlinger.  

• Ad- hoc opgaver 

 

Faglig profil: 

• Teknisk baggrund med indsigt i skibsteknisk udstyr og komponenter.  

• God økonomisk indsigt og kommerciel forståelse.  

• Kendskab til kontraktudarbejdelse og – forhandling.  

• Flydende engelsk i skrift og tale. 

• God IT-forståelse. 

 

Personlig profil:  

• Du har gode kommunikationsevner, som du kan bruge world wide.  

• Du er handlingsorienteret og følger opgaven til dørs 

• Du arbejder struktureret og systematisk 

 

Tiltrædelse: 1. december eller før 

Løn: Efter aftale 

 

Ansøgning sendes til HR-Chef Heidi Kildegård Lauritsen på heidi@shipyard.dk 

 
Hvem er vi:  
Søby Værft beskæftiger ca. 65 medarbejdere, herunder 8 lærlinge.  
Søby Værft er en international orienteret virksomhed, hvor der er fokus på udvikling og vækst. Vi er ISO 
9001 og ISO 14001 certificeret.  
Vores værdier er Ansvar, Udvikling og Dialog. Et værdigrundlag som trækker tråde til vores historie, 
udmønter sig i vores dagligdag og danner grundlag for vores strategi og fremtidsvisioner.  
 
Vil du vide mere om Søby Værft A/S: 
Facebook:  https://www.facebook.com/SobyShipyard/ 
Om Ærø: www.ærø.dk 
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