
     

 

Inköpschef till Sohlbergsgruppen 

Om Sohlbergsgruppen  

Sohlbergsgruppen omfattar idag 4 dotterbolag: Stål & Verktyg i Växjö, Sohlbergs i Ljungby, Markaryds 
Järn samt Sohlbergs i Jönköping. Vår affärsmodell är att vara lokala lagerhållare och leverantörer av 
förnödenheter till Industri-, Bygg- och Hantverksföretag och genom detta verkar vi för breda och 
stora lager med hög tillgänglighet. Vi har en lång och stolt kundlista på framgångsrika företag som 
alla verkar i vår närmiljö. Vi är för närvarande ca 90 passionerade medarbetare i koncernen som alla 
brinner för att skapa långsiktiga relationer och värdeskapande affärer – tillsammans får vi regionen 
att utvecklas. Sohlbergsgruppen är privatägt och är medlemmar i BIG Gruppen.  

Arbetsuppgifter 

Som Inköpschef kommer du arbeta brett med hela inköpsprocessen och ansvarar för koncernens 
gemensamma inköpsfunktioner. 

Du ansvarar och förhandlar med både befintliga och nya leverantörer samt bevakar och 
representerar koncernens intressen i olika sammanhang samt utformar inköpsstrategier, genomföra 
upphandlingar och analysera inköpsmönster och siffror. 

Du förväntas leda och driva gruppens arbete framåt och parallellt med detta bidra med analyser 
och perspektiv på hur verksamheten kan utvecklas och förbättras på lång sikt. 

Du kommer övergripande ansvara för avtal och se till att följa upp och förvalta dessa. I rollen ingår 
det också att fortlöpande hålla sig uppdaterad om konjunkturläget och leverantörsmarknaden inom 
verksamheten samt att driva/delta i projekt inom inköpsområdet. 

Som Inköpschef stöttar du bolagens inköpsfunktioner men har inget eget personalansvar.  

Din profil 

Till uppdraget söker vi dig som har god organisationsförmåga, ett strukturerat arbetssätt och väl 
utvecklad kommunikativ och analytisk förmåga. Du är skicklig på att skapa och underhålla relationer 
med både interna och externa intressenter och är drivande och lösningsorienterad. 

Du har relevant utbildning för tjänsten, exempelvis inom bygg, teknik, juridik, ekonomi eller inom 
inköp och upphandling. 

Du har mycket god förhandlings- och kommunikationsförmåga och kommer att ha många 
kontakter på olika nivåer både internt och externt 

Du är flexibel och brinner för att hitta de bästa lösningarna och affärerna för verksamheten 

Du är affärsmässig och har flerårig erfarenhet av inköp, både på operativ och strategisk nivå, med 
både nationella och internationella leverantörer. 

 



Dina egenskaper 

För att lyckas i rollen behöver du som person ha ett eget driv, vara lyhörd och prestigelös. Du är 
strukturerad och ordningsam och ser värdet i att leverera god kvalité på ditt utförda arbete.  

 

Vidare värdesätter du samverkan och dialog, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och 
har förmåga att fatta självständiga beslut. Vi ser även att du är analytisk och flexibel och har lätt för 
att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer med människor i din omgivning.  

Du blir passionerad av att verka i en värderingstyrd miljö där långsiktighet, kompetens, kundnytta 
och nytänkande ligger i fokus. Du har även mycket goda kunskaper i Excel där du snabbt och 
effektivt kan analysera större mänger data och presentera dessa bland annat pivotdiagram.  

 

Vad erbjuds 

Du kommer få vara med på en utvecklande och intressant resa genom att vara en del av regionens 
utveckling. 

En mycket intressant position som huvudansvarig och bygger genom detta snabbt upp ett brett 
kontaktnät både på leverantörs, kund och medarbetarsidan. 

En ledande befattning med stor flexibilitet och möjlighet att påverka vår framtida utveckling. 

 

Kompetenskrav  

• Datadriven och lätt för att analysera data och siffror 
• Förmåga att snabbt lära och förstå olika affärssystems fulla potential 
• Förhandlings- och avtalsvana 
• Mycket goda kunskaper i Excel 
• Goda kunskaper i svenska och engelska 
• Vana vid att organisera, stötta och inspirera medarbetare 
• B-körkort 

 

Vi tillämpar löpande rekrytering men vill ha din ansökan senast 2021-07-16 

Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. 

Du skickar din ansökan till henrik.lofberg@sov.se  
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