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Inköpare 
 

till 

 
Med placering i Hjärnarp 

 

 
Unisport är Sveriges ledande leverantör av konstgräs, sportgolv, 
sporthallsinredningar, sportutrustning, etc. I Sverige har vi verksamheter i Ängelholm, 
Landskrona, Stockholm, Göteborg, Kalmar och Ånge. Vi är totalt ca 130 anställda i 
Sverige. Vi ingår i företagsgruppen Unisport-Saltex som har motsvarande 
verksamheter i Danmark, Finland, Norge, Lettland, Nederländerna och Skottland. 
 
Din uppgift blir att som medlem i vår inköpsorganisation aktivt medverka i att 
samordna inköpsarbetet i vår koncerngemensamma svenska inköpsavdelning. Du 
skapar och på ett affärsmässigt sätt vidareutvecklar relationerna med våra 
leverantörer och är en viktig kugge i processen mellan försäljning och leverans. 
Vidare arbetar du med det löpande inköpsarbetet såsom exempelvis avrop, 
bevakning av beställningspunkter och beställningsantal samt tar din del av ansvaret 
att arbetet sker i enlighet med våra verksamhetssystem. Du utgör också en viktig 
support till vår säljorganisation 
 
Vi söker dig som är utpräglat affärsmässig och professionell i dina relationer både 
externt och internt. Du har lätt att skapa och vidareutveckla goda relationer, du är 
utvecklingsorienterad, strukturerad och har troligen erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter 
sedan tidigare. Du har förmågan till överblick och förstår din rolls betydelse i företaget 
för att vi ska leva upp till och överträffa våra kunders förväntningar. Du har goda 
språkkunskaper i engelska, både i tal och skrift. 
 
Vi erbjuder dig ett av branschens mest spännande inköparroller i ett framgångsrikt 
företag som just nu står inför en mycket spännande utveckling. 
 
Vill du vara med på resan? 
I denna rekrytering samarbetar vi med Management Partners i Malmö. Din ansökan 
vill vi att du sänder till Anders Stegersjö (anders.stegersjo@mpmalmo.com) på 
Management Partners AB. Vi arbetar med löpande urval och vill ha din ansökan så 
snart som möjligt. Märk ansökan med ” inköpare Unisport”. Placeringsort för tjänsten 
är i Hjärnarp. Önskar du ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta 
Anders Stegersjö på 0704-280265. 
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