
Indkøbsassistent/Reservedelsekspedient

Arbejdsopgaver: 
• Disponering af varer
• Ansvarlig for den daglige kontakt til 
 danske og udenlandske leverandører
• Opfølgning på indkøbsordrer og sikre 
 rettidig levering
• Oprettelse og vedligeholdelse af stam-
 data på varekort samt leverandører
• Reklamationsbehandling overfor leve-
 randører
• Telefonekspedition af primært danske 
 men også udenlandske kunder 
• Værkstedsekspedition
• Indgå i vagtordning
• Diverse ad hoc-opgaver
• Eventuelle messer i ind- og udland

Personlige kvalifikationer:
• Du har godt købmandskab og teknisk 
 indsigt og forståelse
• Du er kunde- og serviceminded
• Du er engageret og interesseret i land-
 brugs-/entreprenørbranchen
• Du er struktureret og har ordenssans
• Du er fleksibel
• Du trives med rutineopgaver, og er vant
 til at arbejde selvstændigt 
• Du er kvalitetsbevidst
• Du er udadvendt og med godt humør

Se ledige stillinger hos os på www.bhsribe.dk/om bhs
Brdr. Holst Sørensen A/S importerer og sælger maskiner fra en række fabrikker i Europa. Salget foregår lokalt 
og gennem et stort forhandlernet i Danmark og Sverige. Brdr. Holst Sørensen A/S beskæftiger ca. 60 personer 
indenfor salg og service af maskiner samt reservedelssalg til maskiner indenfor landbrugs- og anlægssektoren

Kvalifikationer: 
• Du er udlært indkøbsassistent/reser-
 vedelsekspedient indenfor fagområdet 
 landbrugs-, entreprenørmaskiner, last-
 vogns, eller bilbranchen. 
• Du har teknisk flair 
• Du har kendskab til edb på bruger-
 niveau gerne Navision/JMA
• Du behersker dansk, engelsk og tysk i 
 skrift og tale 
• Du er stabil og kan arbejde både selv-
 stændigt og i et team

Yderligere oplysninger om stillingen fås 
ved henvendelse til: 
Lars Holst Sørensen på 76 88 44 69 eller 
på mail lhs@bhsribe.dk

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Ansøgning med CV sendes til: 
Brdr. Holst Sørensen A/S  
Obbekærvej 105-107, 6760 Ribe 
Att.: Lars Holst Sørensen  

eller på mail til: lhs@bhsribe.dk

Da en af vores kollegaer har valgt at søge nye udfordringer, søger vi én 
detaljeorienteret og struktureret indkøbsassistent/reservedelsekspedient 
m/k til vores indkøbsafdeling. 


