
Bliv en del af vores team

Proaktiv og selvstændig indkøber 
med skarpt fokus på detaljerne

Vil du være med til at gøre en forskel?

Kan du se dig selv i ovenstående? Send os straks din ansøgning og dit CV på job@zibocare.dk 
- husk at skrive “‘Indkøber” i emnefeltet.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Vi vurderer løbende de ansøgninger, vi modtager. Har du spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte Customer Service Manager, Louise Laursen på tlf. +45 76 900 407.

Vi tager hånd om sundheden 
ZiboCare er en dansk virksomhed, der tilbyder innovative løsninger til sundheds- og pleje- 
sektoren. Vi specialiserer os i tryksårsforebyggende og trykaflastende produkter, senge til 
behandling og rehabilitering samt sansestimulerende produkter.  
 
Læs mere på www.zibocare.dk

overskud, holder hovedet koldt samt skaber og bevarer 
overblikket. Du har fokus på detaljerne i alle dine opgaver 
og tænker i brugbare løsninger. Det er naturligt for dig at 
tage ansvar og ejerskab for dine arbejdsopgaver.

Derudover forestiller vi os, at du:

• Har en relevant uddannelse og/eller praktisk erfaring 
inden for indkøb og logistik

• Er god til at kommunikere på dansk og engelsk (og 
gerne flere sprog) - både mundtligt og skriftligt

• Er en ægte teamplayer, der er klar til at give en 
hjælpende hånd og brænder for at gøre en forskel for 
både dine kollegaer samt vores kunder og brugere

• Du har gode IT-kompetencer og arbejder hjemmevandt 
i både Excel og Navision

Vi tilbyder

En innovativ arbejdsplads i rivende udvikling. Et dedi-
keret og passioneret team af kolleger og et miljø, hvor 
teamwork og samarbejde er i højsædet. Vi er et team, 
der drives af at udvikle, forandre og finde nye veje og 
med en stærk vilje til at nå vores mål. Vores mission er at 
gøre en forskel hver dag - for vores kunder og brugerne 
af vores produkter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling, og du tilbydes en fast 
løn, der modsvarer dine kvalifikationer. Derudover har vi 
pensionsordning og sundhedsforsikring. 

Om jobbet

Da vores nuværende indkøber skal på barsel til efteråret, 
søger vi en indkøber til en tidsbegrænset stilling, der 
løber til december 2022. 

På vores hovedkontor får du en vigtig rolle med en stor 
portion ansvar. Du sikrer et optimalt flow af varer og vil få 
en bred kontaktflade - både internt i ZiboCare men også 
til vores mange leverandører. 

Du får en hverdag med flere varierende opgaver, der  
bl.a. indbefatter:

• Bestilling og opfølgning af ordrer samt at sikre  
rettidig levering af varer

• Modtagelse og oprettelse af varer

• Booking af forsendelser

• Håndtering af leverandørfakturaer og fakturering

• Sikre information til kundeservice, salg og lager

• Ansvarlig for og tovholder på reklamationer 

• Lageroptælling og -status

• Ad hoc opgaver

 
Din profil

Som person er du fuld af positiv energi, empatisk og 
initiativrig. Du er glad for rigelige mængder ansvar og du 
trives i en travl hverdag med flere rutineopgaver. Du har 
en proaktiv tilgang til dit arbejde. Du formår at holde styr 
på dine mange deadlines, og i travle perioder udviser du 

Brænder du for at arbejde i en stilling, hvor du har en central rolle og en bred kontaktflade både internt og ek-
sternt? Er du klar til at sikre et optimalt indkøbsflow af vores hjælpemidler? Og arbejder du struktureret med et 
skarpt fokus på detaljerne? Så er du måske vores nye indkøber.

ZiboCare er en virksomhed med fart på, hvor samarbejdet med vores kunder er i højsædet. Vi har én mission: At levere 
mere sundhed for pengene og give alle mulighed for adgang til hjælpemidler. 


