Ansvarlig for netværk i både Norge og Sverige
Kunne du tænke dig en nøglefunktion inden for strategisk indkøb i forsikringsbranchen?
Brænder du for at udarbejde den rette strategi, lukke den gode aftale og nå dine mål? Motiveres du med frihed under ansvar og med
resultater der kan måles direkte på bundlinjen. Så har vi den rette stilling, som Category Manager, til dig.
Du vil blive en del af et engageret og proffesionelt team. Teamet driver, vedligeholder og udbygger netværk der spænder over mange
brancher lige fra guld og sølv, cykler, Tøj og sko, elektronik mm. Partnerne tilbyder rabat på genlevering og/eller udbedring af mistede eller
ødelagte produkter. Som partneransvarlig i Scalepoint har du en direkte påvirkning på konkurrenceevne og performens hos vores kunder.
Vores base er på hovedkontoret i København, og i stillingen må der forventes 50-60 rejsedage om året.
Dine arbejdsopgaver
- Udarbejde strategisk sourcingplan samt eksekvere herpå
- At identificere nye muligheder ud fra fakta og analyser
- Udarbejde kategorianalyser
- Forhandle rammeaftaler
- Pleje netværk og afholde statusmøder
- Budgetansvarlig og opfølgning på fastlagte KPI’er
- Udarbejde og afholde præsentationer for kunder, partnere,
kolleger og leverandører
- Sikre at Scalepoints netværk af partnerer til enhver tid er
konkurrencedygtig
- Bidrage med fokus på forenkling og optimering arbejdsgange

Vi tilbyder til gengæld
Mulighed for at præge jobindhold
Alsidig hverdag
Mulighed for personlig udvikling
Høj faglighed og selvstændighed
Fleksibilitet, så du kan kombinere job og privatliv
Uformelt og anerkendende arbejdsmiljø
Innovativ virksomhed med højt til loftet
En anderkendede ogr resultatorienteret kultur
Fokus på arbejdsmiljø og sociale arrangementer
Morgenmad og frokostordning

Din profil
- Du behersker norsk og svensk i skrift og tale på højt niveau
- Du er ansvarsbevidst, ambitiøs, nysgerrig
- Datadrevet med analytisk mindset
- Du forstår vigtigheden i en datadrevet og faktabaseret dialog
- Du er resultatorienteret og kundefokuseret
- Har et stort kommercielt drive
- Vender tingene på hovedet for at se nye muligheder
- Arbejder selvstændigt med stor grad af ansvar og frihed
- Du har gennemslagskraft og bevarer overblikket i pressede
situationer
- Forhandlingsvant og forstår vigtigheden i langvarig samarbejde
- Erfaring eller kendskab til det skandinaviske detailmarked er
en stor fordel, men intet krav
- Erfaring med udbud en fordel men ikke et krav
- Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau
alternativt erfaringer der modsvarer dette

Hvem er vi?
Scalepoint er et veletableret firma der siden 2000 har bygget
innovative løsninger, som gør livet lettere for forsikringsselskaber
og de kunder de betjener. Vores kerneprodukt er en avanceret
cloud-baseret software løsning, der digitaliserer og håndterer alle
aspekter af den proces der ligger i at anmelde og behandle en
skade og samtidig forbedre hele den oplevelse som en
forsikringskunde har. Vi har godt 150 medarbejdere og vokser
støt år for år. Størstedelen af vores ansatte, pt. lidt over 80
kollegaer arbejder fra vores hovedkontor på Østerbro i
København, men vi har også ansatte i Schweiz, Spanien, Polen og
Ukraine. Vores kundebase tæller 26 større forsikringsselskaber.
De fleste af disse har hjemme i Norden, men vi har også store
kunder på flere nøglemarkeder i Europa og arbejder målrettet på
at få flere.

Vil du være en del af vores team, så send din ansøgning, foto og CV på e-mail til: cav@scalepoint.com
Vi glæder os til at modatge din ansøgning. Ansøgninger bbehandles løbende, så send din ansøgning allerede i dag.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Camilla Vinther (Head of procurement and strategic sourcing) på:
Telefon +45 27908040 eller pr. mail cav@scalepoint.com.

