
• Bestille transport og følge opp at denne 
kommer fram til avtalt tid.

• Bidra til utvikling av rutiner og handle- 
måter for god lagerdrift

INNKJØPS- OG LOGISTIKKANSVARLIG  

El-Watch søker engasjert medarbeider til vår utviklingsavdeling 

Arbeidsoppgaver

• Sikre gode og effektive innkjøps- og  
logistikkoperasjoner.

• Identifisere og kontakte internasjonale 
leverandører av ulike komponenter.

• Kvalitetssikre produkt og leverings- 
dyktighet.

• Gjennomføre kontraktforhandlinger og 
inngå avtaler.

• Følge opp leveranser.

• Prognosearbeid i tett samarbeid med salg  
og produksjon.

• Deltagelse i planleggings- og framdrifts-
møter.

• Oppfølging av leveringsfrister til leverandører.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

• Det er ønskelig at du har erfaring med inn-
kjøp, logistikk, eller annen relevant erfaring.

• Det er et pluss om du har teknisk bakgrunn.

• Du er strukturert, effektiv og er en gjen-
nomfører

• Løsningsorientert og fremoverlent

• Trives i en hektisk hverdag med små og 
store oppgaver

• Gode kommunikasjonsevner på norsk og 
engelsk er en forutsetning

Vi tilbyr

• En svært interessant og utfordrende stilling 
i et selskap med store globale ambisjoner  

• Et engasjert og kompetent arbeidsmiljø 

• Konkurransedyktige betingelser  

• Svært gode muligheter for faglig utvikling 

Frist: 06.05

Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen:

Stian Jonli, COO – Produksjonssjef

473 57 222/stian.jonli@el-watch.com

Søknad: Via Finn.no her 

Om arbeidsgiveren

El-Watch er et teknologiselskap som utvikler og 
produserer trådløse sensorer og IoT-løsninger for 
industri, bygg, landbruk og transport.

Vi er et selskap med høy kompetanse, drivende en-
gasjement, boblende kreativitet, mye humør, stor 
takhøyde og kort vei fra ide til marked. Vi jobber 
tett med en rekke store, spennende og krevende 
kunder for å finne fram til løsninger som gjør både 
industrien og samfunnet tryggere og smartere.

El-Watch har kontor i Rindal og Trondheim. Vi 
har nylig flyttet inn i nye og flotte lokaler på Lade 
i Trondheim. Det legges også til rette for bruk av 
hjemmekontor for ansatte som ønsker det.

Med våre trådløse Neuron-sensorer kan du raskt og enkelt gjøre dine prosesser, maskiner, fartøy og installasjoner i bygg til målestasjoner som sender verdifull informasjon innen drift, vedlikehold og sikkerhet opp i vår  
Neuron Cloud og videre til din telefon eller PC. Sensorene er små, robuste og ekstremt energieffektive med lang batterilevetid. Vi har mange gode og validerte bruksområder for våre sensorer som selges mot industrien i  
flere segmenter, både nasjonalt og internasjonalt. På kundelisten vår finner du blant annet Alcoa, Bergene Holm, Elkem, Volvo Trucks og Bravida. Vi er i stor vekst og har økende behov for ressurser og kompetanse innen 
innkjøp og logistikk. Vi søker derfor etter en operativ fagperson som skal lede og utvikle bedriftens innkjøp og logistikkoperasjoner. Du vil rapportere til vår COO. 

www.el-watch.com

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=253859493

