
 
Teknotherm Gruppen er ledende innen salg, design og produksjon av kulde- og ventilasjonsanlegg (HVAC&R) til skip og offshore.  

Grupen har hovedkontor og produksjon i Halden, avdelingskontorer i Ålesund og Bergen, samt datterselskaper i Tromsø, Gøteborg,  
Stettin, St. Petersburg, Istanbul, Seattle og Wuxi (Kina).  

Teknotherm Gruppen har 160 kompetente medarbeidere på verdensbasis, og omsetter for ca. 280 MNOK pr år.   
For 2018 ser vi en betydelig vekst. Gruppen har et solid eierskap gjennom Heinen & Hopman som er et internasjonalt konsern innefor 
det samme markedet. Som en del av Heinen & Hopman er vi tilstede med kontorer og produksjonsfasiliteter i 20 land, og er en del av 

et nettverk på nærmere 2000 ansatte på verdensbasis.

STRATEGISK INNKJØPER 
til 1-års engasjement

Teknotherm Marine HVAC i Bergen er vårt kompetansesenter for komplette HVAC-systemer til skip,  
og vi ønsker å tiltrekke oss de beste medarbeiderne i bransjen. 

Vi søker derfor etter: 

Arbeidsoppgaver:
• Bygge opp et komplett innkjøpssystem
• Strukturere arbeidsmetoder
• Strukturere dokumentasjon
• Utarbeide innkjøpsprosedyrer og sørge for at disse overholdes
• Bidra til vurdering av alternative leverandører og selvstendig gjennomføre forhandlinger
• Utarbeide og forhandle rammeavtaler
• Støtte prosjektene i innkjøpsprosesser, herunder forhandlinger, samholdning og konkrete innkjøp
• Vedlikeholde stamdata og leverings-/betalingsbetingelser 
• Oppfølging i forbindelse med internasjonale innkjøp

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant teoretisk utdannelse (teknisk bakgrunn er ønskelig, men ikke et krav)
• Relevant erfaring med anskaffelser og innkjøp
• Strukturert og organisert
• Gode forhandlingsevner og høy gjennomføringsevne
• Gode kunnskaper i bruk av Office programvare  
• Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig  
• Sterke kommunikasjonsferdigheter
 
Vi kan tilby:
• Mulighet for fast stilling
• Et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig- og personlig utvikling
•  Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver mot et ekspansivt og internasjonalt marked
• Spennende og varierende arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til Roald Johannes Hauge - Direktør Marine HVAC :  
rjh@teknotherm.no, tlf. 95 89 20 70. 
 
Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes innen mandag 11.06.2018 til Karina Tveit : 
kt@teknotherm.no. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.
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www.teknotherm.com


