
 

Indkøbselev med interesse for trend, æstetik 
og isenkram søges til inspirationshus i Århus 
 

 

    
 
 
Er din passion at blive uddannet indenfor indkøb i en handelsvirksomhed, hvor du kan få mulighed 
for at arbejde med alle aspekter af indkøb? Har du flair for æstetik og lyst til at uddanne dig 
indenfor isenkram? Drømmer du om at blive en del af en mindre og uformel virksomhed med et 
højt energiniveau og udpræget teamånd? Så er det dig, vi er på udkig efter. 
 
KEN STORKØKKEN står bag nogle af landets største professionelle køkkenindretninger samt dagligt 
salg af kvalitetsudstyr til branchen. Vores mission er at sikre kunden optimal funktionalitet i 
storkøkkenet via en professionel, individuel rådgivning og et bredt program af kvalitetsbaserede 
produkter og serviceydelser. Vores nuværende indkøbselev bliver uddannet til sommer, og derfor 
søger vi nu en ny elev, som vi kan tilbyde en sjov, spændende og lærerig elevplads indenfor indkøb 
af isenkram.  
 
Du bliver en del af vores indkøbsteam på 3 medarbejdere, som sidder i vores kundecenter 
sammen med 3 interne konsulenter, som sælger de varer, du og dit team køber ind. Du vil få 
snitflader til resten af huset og have daglig kontakt til leverandører i både Danmark og udlandet. 
Du refererer til indkøbschef Susanne Vinkel, som har mange års erfaring med indkøb af isenkram 
og brænder for at dele sin viden med dig og gøre dig til en knald dygtig indkøber. 
 
Dine primære opgaver 

• Daglig disponering med ansvar for egen leverandørportefølje 
• Modtagelse af ordrebekræftelse, løbende opfølgning på disse samt håndtering af 

restordrer 
• Opdatering og vedligeholdelse af stamdata, priser, overensstemmelseserklæringer (OE) 

m.m. 
• Bestilling af vareprøver og klargøring af et vareforum, hvor varerne præsenteres overfor 

salgskonsulenterne 
• Oprettelse af nye leverandører, varer og udarbejdelse af priskalkulationer 
• Afstemning af fakturaer 
• Konkurrent- og prisanalyser 
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• Telefonpasning som en del af en rotation i kundecenteret 
• Forefaldende ad hoc-opgaver  

 
Dine kvalifikationer 

• STX, HHX eller tilsvarende ungdomsuddannelse 
• Erhvervserfaring fra fritidsjob eller job under sabbatår vil være en fordel 
• Kendskab til og gerne interesse for excel 
• Engelsk i skrift og tale  

 
Som person er du glad, smilende og imødekommende og har et lyst sind. Du tager ansvar og har 
den nødvendige tålmodighed og vedholdenhed som sikrer, at du når i mål med dine opgaver. Du 
er detaljeorienteret, analytisk og kvalitetsbevidst og sætter en ære i at udføre dit arbejde så godt 
som overhovedet muligt. Du er ikke bange for at spørge andre til råds og kan begå dig i en til tider 
hektisk hverdag. Aller vigtigst er det dog, at du er en engageret teamplayer, som er ambitiøs og vil 
noget med sin uddannelse. 
 
Dine muligheder 
Vi tilbyder dig en sjov, spændende og lærerig elevplads, hvor vi vil lægge os i selen for at give dig 
den bedste uddannelse og dermed et godt fundament for din videre karriere indenfor indkøb. Du 
bliver en del af en uformel virksomhed med dygtige, engagerede kolleger og et super godt 
arbejdsmiljø.  
 
Hvis du har spørgsmål til elevpladsen hos os, er du mere end velkommen til at kontakte Susanne 
Vinkel på 2720 8800. Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV med foto, 
som du bedes sende til cj@kenstorkoekken.dk. Ansøgningsfristen er den 17. april 2022, og vi 
indkalder løbende til samtaler. 
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