
 

Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Vi erbjuder högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster 
som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet – Quality for life. I vår region, som inkluderar Norden och Benelux samt 
Aktiv Ortopedteknik, Repecta och Vigo, är vi fler än 700 anställda och har en årlig omsättning på 110 MEUR. Genom vårt moderbolag, Ottobock SE & Co. 
KGaA, är vi verksamma på 51 marknader över hela världen med en omsättning på 1.000 MEUR. 

Vi söker en Purchasing Specialist för 
sommarvikariat till Ottobock i Norrköping 
 

Ottobock Scandinavia är en ledande aktör på den ortopedtekniska 
marknaden. För att stötta vår inköpsorganisation över sommarmånaderna 
rekryterar vi nu en Purchasing Specialist över perioden juni till 
och med augusti. 
 

Din framtida utmaning 
Som inköpare hos oss säkerställer du materialförsörjningen av inkommande material från våra 
leverantörer. Det innebär planeringsaktiviteter på både kort och lång sikt med ständigt fokus på 
hög tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad. 

Vårt erbjudande till dig         
Vi erbjuder dig ett attraktivt och ansvarsfullt arbete med produkter som gör skillnad för den 
enskilde individen. Du utför och bevakar dagliga operativa inköp enligt avtal samt analyserar 
och tolkar avvikelser på nyckeltal, identifierar orsaker och initierar åtgärder. Du kommer 
fortlöpande bedöma och förbättra prestanda för leverantörerna samt följa upp ständiga 
förbättringar i hela försörjningskedjan. 

I rollen ingår även administration av leverantörsfakturor. I ditt arbete kommer du ha ett brett 
kontaktnät med både externa och interna leverantörer i en internationell miljö. Du kommer i 
huvudsak att arbeta mot internkunder då inköpsfunktionen hanterar supply chain-aktiviteter åt 
våra andra bolag. 

Tjänsten är ett vikariat på heltid med placering på kontoret i Norrköping, start enligt 
överenskommelse. Möjlighet till hybridarbete finns. Du rapporterar till Supply Chain Manager. 

Din bakgrund/profil 
 
 

För att lyckas i rollen är du en lagspelare som arbetar med god analytisk förmåga och 
kostnadsmedvetenhet. Du är resultat- och affärsinriktad med god kommunikations- och 
samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att utmana gamla rutiner och motiveras av att 
hitta effektiva lösningar. 

Du har en avslutad eller pågående utbildning inom logistik/inköp eller närliggande område. Du 
kan också ha skaffat dig kunskap genom motsvarande arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av 
supply chain management samt erfarenhet av arbete i ERP-system är meriterande. Du är 
skicklig i affärsengelska, både i tal och skrift. 

Hur du ansöker 
Skicka in din ansökan tillsammans med ditt CV till rekrytering@ottobock.se, sista 
ansökningsdag är den 26 februari 2023. Urval och intervjuer sker löpande och processen kan 
därmed komma att stängas tidigare. 

Har du frågor kring tjänsten kontakta mejladressen ovan. Besök gärna vår hemsida för mer 
information: www.ottobock.se. 
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