
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indkøber / Disponent til solcellevirksomhed 
 
Drømmer du om en hverdag sammen med nogle af landets dygtigste teknikere og fagfolk inden for solceller og om 
at arbejde for grøn omstilling?  
 
Hos Co2Pro arbejder vi med vedvarende energi. Og der er stor efterspørgsel efter solceller, så aktivitetsniveauet er 
højt. Derfor har vi brug for en ny dygtig og engageret indkøbsmedarbejder til at hjælpe til på vores hovedkontor i 
Ikast. Vi er i alt 25 medarbejdere, og du bliver en del af en alsidig og dynamisk hverdag. Vores medarbejderstab 
kendetegnes ved høj faglig stolthed og godt samarbejde på tværs af afdelingerne.  
 
 
Jobbet 
Er du en passioneret indkøber, der brænder for miljøet, har solide forhandlingsevner, et strategisk mindset, 
kendskab til teknisk indkøb og værdsætter god energi og konstruktiv sparring med dit team? Så er det måske dig, vi 
leder efter!  
 
Co2Pro leverer løsninger til bl.a. el-installatører, industrien/virksomheder, det offentlige og landbruget. Vi er 
specialister inden for solceller og kendt for en høj kvalitet og præcision i leveringen. Den position skal både vores 
produkter/partnere og alle os, der er en del af Co2Pro, også fortsat være med til at styrke. Derfor skal vi bruge dig, 
som arbejder selvstændigt og professionelt, kan skaffe de rigtige produkter til tiden og samtidig har en personlighed, 
så du både bevarer et godt forhold til eksterne partnere og har godt humør til overs til dine kolleger. Vi har 
drønende travlt, men vi sætter pris på god stemning på kontoret og et godt sammenhold.  
 
I samarbejde med lager, salg og projektledelse balancerer du vores lagerbeholdning og sikrer, at vi har rette (antal) 
varer/komponenter på hylden til rette tid. Du holder løbende øje med markedet og sikrer, at vi altid køber ind på de 
rigtige vilkår. Du får en central rolle, hvor din indsats bliver af afgørende betydning for vores evne til at opfylde 
fastlagte mål. Som indkøber er din fornemste opgave at sørge for et godt og stabilt vareflow til vores kunder og 
projekter.  
 
Du skal bl.a. 

− Udarbejde indkøbsordrer samt opfølgning på disse ud fra behovsberegning og de forespørgsler,  
der kommer fra samarbejdspartnere 

− Disponere samt følge op på kvalitet og leveringssikkerhed 
− Sikre rettidig levering samt at alle produkter lever op til angivne standarder 
− Opdatere produktdata  
− Stå for kontakt til leverandører (hvorfor det er vigtigt at du evner og trives med at opbygge og vedligeholde 

stærke relationer 
− Hjælpe med diverse driftsmæssigt indkøbsarbejde 

 
 
Din profil 
Du er positiv og hjælpsom. Du elsker at være en del af et team, evner at tilegne dig ny viden og arbejder 
professionelt og med kunderne i fokus. Du får en bred kontaktflade, internt såvel som eksternt. Derfor er det vigtigt, 
at du er serviceorienteret og har gode kommunikationsevner. På arbejdspladsen bidrager du til den gode stemning, 
og du betragter hjælpsomhed i teamet som en selvfølge. Du nyder at arbejde i et uformelt miljø med en høj faglig 
standard og med plads til både humor og seriøsitet. Du er en erfaren forhandler, der sætter en ære i at have overblik 
og som planlægger langsigtet, men også finder løsninger ved akutte behov.  



 
 

 
 
Vi forventer, at du: 

− Har nogle års erfaring inden for operationelt indkøb, som Indkøber/Purchaser, Disponent, Indkøbsassistent, 
Indkøbskoordinator el.lign.  

− Har erfaring fra energibranchen - kendskab til Economic er et plus men ikke et krav 
− Er en sikker bruger af Office programmerne, samt har flair for IT-systemer 
− Er forhandlingsstærk, har talforståelse, et strategisk mindset og sans for godt købmandskab 
− Er fleksibel og har det godt med at opgaver løses inden for korte deadlines 
− Er god til at organisere og arbejde struktureret 
− Er initiativrig, selvstændig, serviceminded og ansvarsbevidst 
− Du taler og skriver (som minimum) dansk og engelsk 
− Gerne interesserer dig for miljørigtige løsninger og/eller har lyst til at lære mere om emnet 
− Har godt humør og bidrager positivt til stemningen selv ved travlhed 

 
 
Vi kan til gengæld tilbyde dig:  

- Et spændende job og selvstændigt ansvarsområde 
- 25 kompetente, glade og engagerede kolleger i et fagligt professionelt team i en virksomhed med familiær 

stemning 
- En flad organisation med en uhøjtidelig tone og kort fra ide til handling, og hvor vi hjælper hinanden med at 

nå fælles mål 
- Mulighed for hver dag at arbejde for en grønnere verden  
- Løn efter kvalifikationer, pension, fælles frokostordning og flere andre personalegoder – og ikke mindst en 

masse flinke kollegaer, der glæder sig til at byde dig velkommen!  
 

 
Interesseret? 
Vil ud også være en del af vores ambitiøse team med højt til loftet?  
Søg jobbet pr. mail til job@co2pro.dk. Skriv Indkøber i emnefeltet.  
 
Har du brug for at høre mere, så kontakt CEO & Partner Henrik Kayerød Jochumsen på tlf. +45 72 44 06 00.  
 
Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning allerede nu, hvis du gerne vil være en del af teamet.  
 
Fuldtidsstilling 
Arbejdssted: Nygade 95 A, 7430 Ikast.  
 
 
Om Co2Pro 
Co2Pro er en mindre virksomhed, men en af Skandinaviens større grossistvirksomheder inden for energioptimering, 
med salgskontorer i Danmark, Sverige og Polen. Vores kunder er primært installatører og vores vigtigste 
kompetencer er rådgivning og projektering/dimensionering af alt fra mindre anlæg til specialløsninger inden for 
solceller. Vi har et stærkt kundefokus, og kvaliteten i vores medarbejderes arbejde er afgørende for vores succes. 
Vores kunder skal have den optimale, energioptimerende løsning for netop deres projekt, som både bidrager til 
lavere Co2-udledning og giver den bedste forrentning og besparelse i energiudgifter. Det får du nu chancen for at 
arbejde med.  
 
Se mere på www.co2pro.dk  
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