
 

 

Indkøbsassistent 
Heléns Rør 

Vi har travlt og søger derfor en ny kollega til Indkøb, der har fokus på administrative -og systemmæssige 
processer samt kan være backup for vores logistikassistent. 

Har du lyst til at arbejde i en international stålrørsvirksomhed med adresse i Middelfart og har du erfaring 
med opgaveløsning inden for indkøb og/eller logistik? Så er det måske dig, vi leder efter! 

Med reference til vores teamleder i Indkøb bliver du en del af et team på 8 personer, der vil sikre, at du får 
en grundig introduktion til jobbet. Vi er kendt for fleksibilitet, kvalitet og et højt serviceniveau, som du skal 
være med til at fremtidssikre med dine kompetencer. 

OM JOBBET 

Dine primære opgaver vil være relateret til indkøb, hvor du får mulighed for at arbejde med indkøb af 
stålrør hos Skandinaviens førende leverandør af industrielle stålrørsløsninger, men der vil også være 
opgaver relateret til logistik/transport. 

Dine opgaver vil bl.a. omhandle: 

• Indhente tilbud på stålrør hos leverandører/værker i både Danmark og udlandet 
• Indkøb af stålrør således, at de rigtige rør er på lager til den aftalte tid 
• Følge op på ordrer og leverandører 
• Løbende disponering 
• Booking af transport 
• Certifikathåndtering 
• Opfølgning på fragtregninger 
• Opfølgning på kundespecifikke varer, herunder godsmodtagelse og følgesedler 

  



 
 

 
  s. 2/2 

 

OM DIG 

Vi forestiller os, at du kommer fra en produktionsvirksomhed – det er ikke afgørende, at du kender til 
stålproduktion eller/-bearbejdning, men du må meget gerne kende til tekniske produkter. 

Kvalifikationer: 

• Erfaring med indkøb og/eller logistikopgaver  
• God portion købmandskab 
• Kendskab til MRP 
• Erfaren bruger af MS Office 
• Ser opgaver som en udfordring, der skal løses 
• Arbejder struktureret  
• Teamplayer 
• Kan tale og skrive på henholdsvis dansk og engelsk 
• Har du erfaring med SAP, er det en fordel 

DU TILBYDES 

Du får en unik mulighed for at blive en del af en spændende international koncern, der er ejet af Heléns i 
Sverige, der igen indgår i hollandske Van Leeuwen. Du får store frihedsgrader, herunder at kunne arbejde 
hjemmefra en gang om ugen. Du bliver en del af en virksomhed med gode kollegaer, som dels har været 
med i mange år, og dels er de nye på holdet. 

ANSØGNING OG KONTAKT 

Er du interesseret i denne spændende stilling hos Heléns i Middelfart? Så send din ansøgning og CV til 
teamleder Anja Andersen på mail: anja.andersen@helens.dk. Ansøgninger behandles løbende, så send 
endelig din ansøgning hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til Anja på +45 25 38 82 70. 

OM HELÉNS 

Heléns er Nordens førende stålrørsleverandør, der blev grundlagt i 1927 i Halmstad, Sverige, hvor man 
også finder hovedkontoret. Heléns lagerfører, bearbejder og leverer nordens bredeste sortiment af stålrør, 
profiler og stænger. 

Heléns er en del af hollandske Van Leeuwen Pipe and Tube Group. Heléns kan levere det meste til de fleste 
og er specialiseret i viden om fremstilling af køretøjer, maskiner og møbler samt bygge-, værksteds- og 
bearbejdningsindustrien. Teamet består af 300 dedikerede ”Helenére” heraf 50 i Danmark med en 
gennemsnitlig ansættelsestid på 18 år – et tal, der vidner om både erfaring trivsel. 
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