Nordic Category Manager
Kunne du tænke dig en nøglefunktion inden for strategisk indkøb i forsikringsbranchen?
Brænder du for at lukke den gode aftale og nå dine mål? Motiveres du af frihed under ansvar og resultater, der kan måles
direkte på bundlinjen? Er du klar til nye udfordringer, hvor du får ansvaret for egne kategorier og leverandører på nordisk
plan? Så har vi den rette stilling, som Nordic Category Manager, til dig.
På din første arbejdsdag vil du blive sat grundigt ind i vores forretning og du vil hurtigt komme i gang med at danne dig et
overblik over dine kategorier. Ved at analysere markedet og kategorierne samler du information til en sourcingplan og
efterfølgende sætter du selv handling bag. Lykkedes plan A ikke, så er du klar med en plan B og C. Du har det der sidste drive
der gør, at vi altid har markedes bedste rabataftaler og en smidig kundeproces.
Du forstår at navigere mellem mange interessenter og bevare fokus på at øge kundetilfredshed, optimere proces og øge
besparelsen. Der forventes 30-35 rejsedage om året.
Dine arbejdsopgaver
- Sikre at Scalepoint har de skarpeste aftaler
- Ved grunddige kategori- og markedanalyserer
at udarbejde sourcingplan samt eksekvere herpå
- Forhandle rammeaftaler og afholde statusmøder
- Uddanne og præsentere for kunder, partnere og
kolleger
Din profil
- Er ansvarsbevidst, ambitiøs og nysgerrig
- Resultatorienteret med kommercielt drive
- Udadvendt person der altid finder en løsning
- Træffer beslutninger med afsæt i data
- Er verdensmester i Excel og Powerpoint
- Erfaring med udbud er en fordel men ikke et krav
- Du har en videregående uddannelse eller tilsvarende
erfaring

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 og resultatorienteret kultur
- Fokus på arbejdsmiljø og sociale arrangementer

Hvem er vi?

Scalepoint er et veletableret firma der siden år 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 180 medarbejdere og vokser støt år for år. Størstedelen af
vores ansatte 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: job@scalepoint.com
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgninger behandles løbende, så send din ansøgning allerede i dag.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Jan Bigum (Vice President, Service) på telefon +45 27908024

