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Ängelholmsbaserade InterSystem AB utvecklar, producerar och levererar automatiserade system 
inom palletering och materialhantering. Företaget grundades 1989, har ca 40 anställda och omsätter 
ca 100 MSEK. Våra kunder finns framför allt inom livsmedelsindustrin där ca 40 % levereras på export 
utanför Skandinavien. 
 
Mer info om företaget hittar du på www.intersystem.se 
 
 

InterSystem AB söker en inköpsassistent 

Är du en noggrann och strukturerad person som brinner  
för inköp? Vi söker nu en inköpsassistent till vår inköpsavdelning.  
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom 
företaget. Vi kan erbjuda dig en spännande tjänst på ett 
internationellt företag där teamkänsla är en viktig ingrediens. 
Ansvarskänsla, kundservice och flexibilitet ligger till grund 
för all verksamhet på företaget. 
 

Din roll 
Som inköpsassistent kommer du tillsammans med vår inköpsansvarige ha daglig kontakt 
med leverantörer. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara det dagliga inköpet och all 
administration kring det t.ex. leveransbevakning, behovsanalys och omplanering. Du kommer 
att samarbeta med produktionen i frågor kring lagerhållning samt övriga 
lager/logistikrelaterade frågeställningar. Du kommer även få bidra till att utveckla och 
förbättra inköpsprocessen. Detta sammantaget gör att du kommer få en bred grund att stå på 
och en god inblick i InterSystems arbetsprocesser. 

 

Kvalifikationer/Vem är du?  

Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och gärna med inriktning mot inköp. 
Det är meriterande om du har utbildning inom ekonomi med specialisering inom inköp. Vi ser 
att du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska. Du är en driven person som vill 
utvecklas och är inte rädd för att ställa krav på din omgivning. Du är van vid Office-paketet 
där främst Excel är viktigt och det är även meriterande om du tidigare har arbetat i Monitor 
men minst något liknande affärssystem. 

Du har en god analytisk förmåga och är bra på att strukturera upp din arbetsdag och du kan 
driva och genomföra dina arbetsuppgifter självständigt. Det är viktigt att du har en god 
kommunikativ förmåga och klarar av att möta olika kontakter både internt och externt. 

 

Heltid, tillsvidareanställning 

Lön enligt avtal och kvalifikationer. 

Vid frågor rörande denna tjänst kontakta: 
Ronnie Andersson, 0431-44 91 08 
Ansökan skickas till ronnie.andersson@intersystem.se 

Rekryterar inom 
Inköp 


