Vil du med på rejsen?
Så send dit CV på cts@csacph.com
Har du spørgsmål til stillingen,
kan du kontakte Camilla Treschow, på telefon 41271257

Scalepoint søger Head of Strategic Sourcing
Mod nye højder
I Scalepoint stiler vi mod stjernerne. Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil erobre verden. Vi hjælper vores kunder – 26
forsikringsselskaber i fem europæiske lande – med at hjælpe deres kunder. Og vi gør det godt.
Nu mangler vi en Head of Strategic Sourcing, hvis vigtigste opgave er at sikre, at vores kunder får stillet de mest optimale
indkøbsaftaler til rådighed ved hjælp af rabataftaler, så de kan reducere deres skadeomkostninger ved brug af vores aftaler. Når vi har brug for dig på holdet er det fordi, vores indkøbsteam skal ledes af en anfører, der viser vejen og er med
til at motivere vores gode og kompetente kolleger. Alt sammen for at sikre det mest konkurrencedygtige netværk i Skandinavien.

Hvilken nørd er du?
Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – ligesom dig – elsker at gå på arbejde, og har en personlighed
som udstråler, at du hviler i dig selv. Og vi glæder os til at arbejde sammen med dig, hvis du er verdensmester i: Indkøb,
forhandle og indgå strategiske aftaler. Forretningsudvikling, udvikle og se nye muligheder i den eksisterende platform/netværk. Ledelse, du går forrest, men motiveres ved at se andre lykkes.
Strategisk indkøb
Som ansvarlig for at fastlægge den optimale indkøbsstrategi, har du øje for kundernes behov. Du laver din research og
orienterer dig i markedet, når dit team skal lægge strategien for eksisterende markeder i Skandinavien. Når du deltager i
kunde- og leverandørmøder finder du dit analytiske mindset frem for at sikre, at udviklingen af Scalepoints løsninger og
aftaler er målrettet kundernes behov og udviklingen i markedet.
Personaleledelse
Du brænder for at formidle vores indkøbsstrategi, og som leder har du en stor aktie i at etablere og bibeholde et højt fagligt niveau i dit team. Du er en dygtig kommunikatør og bruger dit ekstroverte sind til at styrke samarbejde og relationsopbygning som redskab til at opnå gode resultater med indkøbsstrategien.
Forretningsforståelse og løsninger
Du har arbejdet med rådgivning i forbindelse med strategisk indkøb før, og du vil drive Scalepoints ekspertenhed i forhold til leverandøranalyser, kategorividen, aftaleforhold m.m. ved at analysere, forstå og prioritere tiltag for at finde frem
til de rette løsninger. Som en del af den proces besøger du med glæde vores skandinaviske samarbejdspartnere 10-15
dage om året.

Opgaver, du skal fordybe dig i
Du brænder for at optimere vores nuværende netværk, men er mindst lige så sulten for at afsøge nye muligheder. Dette
gør du ved at udforme og eksekvere på en strategisk sourcingplan, som du og teamet har skabt med hjælp af data, involvering fra markedet, og ikke mindst i dialog med vores kunder.
Processoptimering
Efter dagens første kop kaffe bruger du noget af din tid og tankevirksomhed på at optimere processerne i teamet. Du
optimerer leverandøraftaler såvel som produktsortimentet, og du har altid en god løsning i ærmet. Du sikrer samtidig et
dækkende sortiment, der matcher det indbo, som de skadelidte mister eller får ødelagt, ved hjælp af vores datawarehouse.
Ledelse
Du har personaleansvar for seks medarbejdere, og indgår som en del af mellemledergruppen. Som leder formår du at ”se
det store i det små”, dvs. etablere meningsfulde koblinger mellem organisationens overordnede mål og medarbejdernes
daglige udfordringer. Med stort drive leder, rådgiver og inspirerer du dit team af indkøbere til sammen at nå i mål med
gode resultater.
Relationsskabelse
Du holder dig tæt på leverandørerne og vores kunder. Med dine stærke relationsevner formår du at opbygge et konkurrencedygtigt leverandørnetværk i Scalepoint. På den måde vedligeholder du gode relationer til store og internationale
leverandører, som du sætter en dyd i at have løbende kontakt til for at bibeholde en god relation. Dette sker eksemplvis
på kvartalsvise statusmøder eller det halvårlige sourcingmøde.

Scalepoint Spirit i hverdagen
I Scalepoint er der plads til at være den, du er. Dresscode og arbejdsformelle facader hører andre planeter til, og det
samme gør faste konstellationer ved frokostbordet. Til gengæld er her masser af kram og high fives – og tillid til, at alle
gør deres bedste.
På vores kontor i København og vores satellitter i Ukraine, Polen, Schweiz og Spanien arbejder mennesker med 11 nationaliteter. 63 pct. af os cykler på arbejde, 42 pct. spiser vegetarisk til frokost, 38 pct. er forældre, og 52 pct. dyrker ikke
sport regelmæssigt. Det sidste prøver vores selverklærede sportsminister at ændre på med badminton- og løbeklub.
Men det kan være lidt tungt at lette, fordi vi altid finder på en anledning til at stille en slikskål på bordet.

Vil du med på rejsen?
Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk. Rent formelt forestiller vi os, at du er uddannet inden for (eller
har erfaring med) indkøb eller lignende. Vi forventer også, at du har 3+ års erfaring fra lignende stillinger. Men det vigtigste er, at du er klar til at engagere dig i Scalepoint.
Er du klar til at rejse ud i verden med os? Så send dit CV på cts@csa-cph.com. Vi afholder interviews løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Camilla Treschow på telefon 41271257.

