
 

Rubrik: 

Driven inköpare till Nordhydraulic 
 
Inledning:  
Söker du en roll där du erbjuds ett utvecklande och utmanande arbete? Finner du det stimulerande 
och drivs av att starta upp, utreda och lösa ärenden? Perfekt, då ska du läsa mer! Nordhydraulic 
erbjuder nu en spännande möjlighet för dig som inköpare att utvecklas i ett långsiktigt samarbete. 
Ta chansen att vara med i Nordhydraulics framfart! Urval sker löpande så vi ser fram emot din 
ansökan redan i dag.  
 
Information om tjänsten 

Professionals Nord söker för Nordhydraulics räkning en Inköpare. Uppdraget är en del av vår 
personaluthyrning där du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos 
Nordhydraulic under sex månader. Förutsatt att samarbetet fungerat bra, är målsättningen en 
fortsatt anställning hos Nordhydraulic. 
 

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nordhydraulics önskemål är att 
alla frågor kring tjänsten går till natalie.lindwe@professionalsnord.se  
 

Professionals Nord har stark lokal kännedom och tillsammans med oss blir du en viktig representant 
som bidrar till ett starkare Norrland! 
 

Nordhydraualic ingår i Höga Kusten Industrigrupp och har cirka 145 medarbetare i Kramfors och du 
kommer att erbjudas en stimulerande arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor. Möjligheterna att 
utvecklas i din yrkesroll kommer att vara stora. Redan från dag ett erbjuds du mandat att påverka 
din arbetssituation då Nordhydraulic ser en långsiktighet tillsammans med dig. 

Läs gärna mer om satsningen Höga Kusten Industrigrupp: http://hkig.se/ 

Nordhydraulic utvecklar och tillverkar hydrauliska ventiler sedan 50år. Kunderna är världsledande 
företag inom mobil hydraulik. Nordhydraulic ingår sedan 2008 i den tyska HYDAC-koncernen med 
ca 9000 anställda i 50 olika företag runt om i världen. 

 
Arbetsuppgifter 
I rollen som inköpare hos Nordhydraulic fyller du en viktig funktion i inköpsorganisationen. Du 
kommer att arbeta både med operativa- och strategiska inköpsfrågor och ansvara för inköp till 
bland annat produktion och lager. Dina arbetsdagar är fyllda med möjligheter. En typisk arbetsdag 
är variationsrik, den innehåller bland annat att hantering av löpande inköp, upphandlingsfrågor och 
reklamationsärenden. Du kommer att delta i olika projektformer och möjligheter att själv starta upp 
och äga egna projekt kommer att erbjudas. 



 

Du kommer ha en kommunikativ roll där samspel mellan dina inköpskollegor, bolagets olika 
avdelningar och leverantörer är en stor del av din vardag. Du identifierar möjligheter och arbetar 
kvalitetsorienterat och kostnadseffektivt.  

 

Arbetsuppgifter:  

• Löpande inköp 
• Leverantörs- och samarbetsutveckling  
• Delta i olika projekt  
• Ansvara över upphandling och reklamationsärenden 
• Arbeta kvalitetsorienterat och kostnadseffektivt  

 

Vi söker dig som: 
 
Vi söker dig som har drivet och den rätta inställningen för att utvecklas i din nya roll som inköpare 
hos Nordhydraulic! 
 
Du har gymnasial utbildning och det är meriterande med relevant arbetslivserfarenhet och/eller 
eftergymnasial utbildning. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete på en tillverkande 
industri, men det är inget krav för tjänsten.  

Vidare talar och skriver du obehindrat både på svenska och engelska då arbetsuppgifterna kräver 
det. Du har god datorvana och bemästrar Officepaketet, i synnerhet Excel och PowerPoint. Har du 
erfarenhet av att arbeta i Monitor och/eller SAP är det meriterande för tjänsten.  

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos 
Nordhydraulic. Du är en driven person som har en naturlig fallenhet för att organisera och 
strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en problemlösare av rang, är ansvarstagande 
och tar egna initiativ att nå måluppfyllnad i ditt arbete. Du tycker om att verka där det händer, vi tror 
att du som person är social och trivs att samspela med din omgivning.   
 

START: Omgående eller enligt överenskommelse  

OMFATTNING: Heltid  

URVAL: Sker löpande 

KONTAKT: Natalie Lindwe, natalie.lindwe@professionalsnord.se  

Sök tjänsten genom att klicka på ”sök jobbet” nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha 
gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare 



 

och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du 
frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se 

Information om kundföretaget 

HYDAC / Nordhydraulic är din pålitliga partner över hela världen. Varhelst du behöver en partner finns 
dem där för att hjälpa dig att hitta den mest effektiva lösningen - för varje applikation, från 
komponenter till ett komplett system.  

Läs gärna mer om hur Nordhydraulic presenterar sig på deras hemsida: http://www.nordhydraulic.se/. 

 

 

 


