GPV søger en indkøbselev

Indkøbselev
GPV International A/S i Tarm søger en dygtig, initiativrig og
lærelysten handelselev til vores indkøbsafdeling.
Er du struktureret og talstærk? Har du flair for IT? Har du lyst til en
karriere indenfor handel og indkøb i en større international
produktionsvirksomhed? Så er det dig, vi er på udkig efter!

Hos GPV specialiserer vi os i højteknologisk og kompleks produktion
af elektroniske og mekaniske komponenter og løsninger. Vi er inde i
en spændende udvikling, og har brug for en dygtig indkøbselev, som
bliver en del af vores produktionskontor med 10 medarbejdere.

About GPV
GPV is a knowledge-based
outsourcing partner that has core
competencies within high-tech and
complex production of electronics
and mechanical components and
solutions. We employ more than
3,800 people at sites in Europe, Asia
and the Americas. We service clients
in the fields of Cleantech,
Instruments & Industry, High Tech
Consumer, Marine & Defence, Medico
and Transportation.
Learn more on > gpv-group.com

Vi giver plads til læring
Det er ikke bare noget, vi siger – det er sådan, vi arbejder hos GPV.
I stillingen som indkøbselev i vores mekanikfabrik i Tarm sætter vi
fuld skrue på læring. Efter den grundlæggende oplæring, får du stor
mulighed for indflydelse på dit arbejde og frihed under ansvar i
opgaveløsningen.
Du vil fortrinsvis arbejde med at indhente tilbud og vedligeholde
leverandørdata i vores ERP-system men vil også deltage i projekter
som fx optimering af den interne logistik. Du får tilknyttet en fast
mentor, som vil sørge for både din trivsel og læring på
arbejdspladsen.
Du har gode muligheder for fastansættelse efter din elevtid, og vi
lægger desuden stor vægt på, at det skal være både sjovt og
givende at gå på arbejde. Her er højt til loftet, og vi engagerer os i
hinanden.

Er det dig vi søger?
Som elev hos GPV vil du få udfordringer, der passer til dit niveau og
interesser, så du løbende udvikler dig gennem de opgaver, du får
stillet. Derfor forventer vi, at du har gå-på-mod og viser initiativ. Du
skal også kunne ”skrue bissen på” når leverandører ikke overholder
aftaler. Din personlighed er vigtigere end karakterarket.

Formaliteterne
Hvis du matcher ovenstående profil, så send os din ansøgning nu
via linket nedenfor. Ansøgningsfristen er den 1. maj med forventet
ansættelse den 5. august.
Stillingen er på fuld tid – 37 t/u. Løn efter industriens
funktionæroverenskomst. Har du lyst til at vide mere om jobbet, så
kontakt HR Consultant Nicolaj Ulnits på telefonnr. 2224 1987.

>>Klik her for ansøgning<<

