
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Scalepoint søger Supply Chain Manager til at  
varetage vores håndværkernetværk  
 

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. 

Lige nu er vi på udkig efter en dygtig og passioneret Supply Chain Manager, som skal drive og optimere samarbejdet med 

vores netværk af håndværkere, som vi stiller til rådighed for forsikringsbranchen. Netværket af håndværkere aktiveres 

når der meldes en bygningsskade til en af vores kunder (forsikringsselskaber), og tæller i dag over 70 håndværkere. Din 

primære opgave bliver at sikre, at disse leverer konsistent høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.   

Rollen er ideel for en kandidat, der har erfaring med at drive netværk, eller måske selv kommer fra håndværkerbranchen, 

og kender til dens mekanismer. Alternativt kan den rette kandidat nemt tænkes at komme med en erfaring som taksator i 

forsikringsbranchen. 

 

Hvilken nørd er du? 

Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – ligesom dig – elsker at gå på arbejde. Og vi glæder os til at ar-

bejde sammen med dig, hvis du kan nikke genkendende til følgende kompetencer: 

Indgående kendskab til håndværkerbranchen  

Hvor end din erfaring stammer fra, at du måske selv har en baggrund fra håndværkerbranchen, eller om du blot er vant til 

at arbejde tæt sammen med håndværkere, er underordnet. Det vigtigste er, at du føler dig hjemme i det.   

Selvstændig teamplayer 

Administration af vores netværk er en opgave, der forankres hos én person. Dette stiller store krav til dine evner til at 

være proaktiv, selvmotiverende og struktureret. Men du har samtidig mange snitflader rundt i vores organisation, blandt 

andet vores Service Desk og vores Customer Management-teams, som du ofte vil arbejde tæt sammen med.  

Kendskab til Scalepoint 

Det vil være en fordel, hvis du allerede har stiftet bekendskab med Scalepoints systemer i dit tidligere arbejde, men er 

ikke et must for at bestride stillingen.  

 

Opgaver, du skal fordybe dig i  

Vores virksomhed eksisterer kun i kraft af vores kunder, og at sikre en gnidningsfri hverdag for disse er blandt vores vig-

tigste opgaver. Bliver du en del af holdet, skal du især fordybe dig i: 

Administration af vores håndværkernetværk 

Kernen af dine arbejdsopgaver ligger i selve administrationen af vores håndværkernetværk. Det drejer sig blandt andet 

Vil du med på rejsen? 

Så send din ansøgning og dit 

CV på job@scalepoint.com  

Har du spørgsmål til stillin-

gen, kan du kontakte Head 

of Strategic Sourcing,  

Casper Bonde, på  

cbo@scalepoint.com 



   

om at indgå nye aftaler, forhandle priser, følge op på henvendelser fra håndværkerne, afholdelse af driftsmøder, opfølg-

ning på håndværkernes regnskaber, deltagelse i ERFA møder og meget andet.  

Håndtering af klagesager  

Vi står på mål for vores netværk af håndværkere, og sætter en ære i, at de yder en god service. Skulle der opstå nogle 

problemer, sætter du ind og faciliterer en professionel håndtering af sagen.  

Agerer bindeled mellem kunder og leverandører 

Sammen med vores Customer Management team, kommer du til at indgå i et tæt samarbejde om rapportering af resulta-

ter til vores kunder, forsikringsselskaberne. 

 

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 (selvom det for tiden 
er tilsidesat for ansvarlig afstand og afspritning) – og tillid til, at alle gør deres bedste. 

Vi er resultatorienterede - hos os gør både enkeltpersoner og teamet sammen en forskel. Ud over ansvarlighed værdsæt-
ter vi ambitioner, engagement, nysgerrighed, drive og ydmyghed. 

På vores kontor i København og vores satellitter i Polen og Schweiz 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 er flydende på dansk og engelsk i skrift samt tale. Erfaringer fra tilsvarende roller og/eller forsikringsbranchen er en 

klar fordel, men intet krav. 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 din ansøgning og dit CV på job@scalepoint.com. Vi læser ansøgninger og 

afholder interviews løbende, og afslutter processen så snart vi har fundet det rette match. Grundet den nuværende situ-
ation skal det forventes, at indledende samtaler vil foregå på MS Teams. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Head of Strategic Sourcing, Casper Bonde, på cbo@scalepoint.com.

 


