
 

 

Erfaren Inköpare 
 

   
LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, mining and 
construction industries and other engineering industries. We are a fast growing, privately owned, business group with its origin 
in Sweden. Since the beginning of the 1990´s, we have grown through acquisition and organic growth, and we have grown 
with more than 35% per year. We have a turnover of more than SEK 1,7 billion on a yearly basis and are about 1200 employees. 
The company has operations in Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China. We are now looking for talented, creative 
and result driven persons to join our company. 

 

LEAX Group söker erfaren inköpare till LEAX centrala inköpsavdelning för direkt 
produktionsmaterial. 

Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en växande internationell koncern av företag som tillverkar 
egenutvecklade komponenter samt komponenter på kontraktsbasis. Från ämne till färdig för montering, 
inklusive värmebehandling och hårdbearbetning. 

Dina arbetsuppgifter 

Då LEAX Group verkar på global basis kommer dina arbetsuppgifter och leverantörskontakter att vara på 
global internationell nivå. Du kommer internt inom LEAX Group intimt arbeta tillsammans med våra 11 
produktionsenheter som idag finns i Europa, Asien och Sydamerika. Att effektivt styra och ta beslut 
angående inköp/sourcing till dessa produktionsenheter kommer att vara en central del i din roll som 
Inköpare på LEAX Group. 

En stor del av ditt arbete som inköpare kommer att vara leverantörsutveckling, förhandla fram avtal och 
priser, vårda och underhålla befintliga leverantörer, söka nya leverantörer, medverka i projekt, 
eskaleringsärenden i samband med problemlösning och kvalitetsuppföljning. 

 



 

 

 

De grupper (commodities) av direkt material som du kommer att arbeta med är någon/några av: 

• Castings. Gjutna ämnen i aluminium, stål samt grå- och segjärn. 

• Forgings. Smidda ämnen i framförallt stål men också viss del aluminium. 

• Bars & Tubes. Ämnen i form av stång, rör och profiler. Företrädesvis stål och aluminium. 

• Machined components. Fullt bearbetade och färdiga komponenter. 

• Standard components. Köpta komponenter av typ skruv, mutter, lager, tätningar, avstrykare, o-ringar, 
fjädrar, styrpinnar etc. 

• Heat treatment. Värmebehandling av komponenter i olika typer av material (företrädesvis stål). 

• Surface treatment. Ytbehandling (målnings- och kemiska processer) av ämnen/färdiga komponenter. 

Bakgrund/Kunskaper 

Som Inköpare på LEAX Group bör du ha en teknisk bakgrund samt erfarenhet från någon/några av de 
ovan nämnda grupperna av direkt material samt de produktionsprocesser och tillverkningsmetoder som 
de framställs under. 

Erfarenhet från verkstadsindustrin och gärna fordonsindustrin samt erfarenhet och utveckling av 
centrala inköpsrutiner, leverantörsbedömning/ audits samt kvalitetsstyrningssystem av typen 
ISO/TS16949 samt VDA ses som meriterande. 

För att klara jobbet måste du 
Vara strukturerad, noggrann, analytisk, pålitlig och ha ett strategiskt tänk. Du kan arbeta i grupp 
samtidigt som det ställs krav på att du kan jobba självständigt och fokuserat. Du är stresstålig och 
flexibel. Som Inköpare på LEAX Group kommer du ha ett visst antal resdagar per år. 

LEAX arbetar med självgående som ett ledord, både internt och externt, vilket ställer krav på att du som 
person är villig att, inom givna ramar, fatta egna initiativ och ha ett driv i ditt arbete. God kännedom i 
Officepaketet ser vi som en självklarhet, LEAX använder Monitor som affärssystem. Du talar och skriver 
svenska och engelska, övriga språkkunskaper är en merit. Du innehar B-körkort. 
 

Redogör tydligt för dina kompetenser i förhållande till ställda krav.  
Frågor gällande tjänsten ställs till Petra Kjellman 



 

 

För mer information om LEAX kan du läsa på www.leax.com  
Märk ansökan Inköpare och skicka senast 2022-11-30 
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. 
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