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INR står för premium nordisk badrumsdesign med en intelligent insida - skapat i material som håller för hemmets tuffaste miljö i minst 15 år.  
INR Skåne och har sitt huvudkontor i Malmö samt produktion i Jönköping och Malmö. Bolaget ägs sedan 2020 av danska badrumsmöbeltillverkaren Dansani.  
Huvudmarknader för INR är Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
 
INR.SE 

Strategisk inköpschef till INR i Malmö  
INR är ett företag som ständigt ser potentialer och som vill skapa goda förutsättningar för vår organisation. Som 
strategisk inköpschef ingår du i INRs ledningsgrupp och är den kreativa och affärsdrivna person som kan ditt 
hantverk inom inköp samt den som är intresserad av INRs helhet och kan tillföra dynamik i både ledning och ditt 
team. 

 

 

Arbetsuppgifter 
 

− Ledningsgruppsarbete med fokus på strategi, strategiska aktiviteter, resultat, utveckling och styrning. 

− Strategisk inköpschef med fokus på team, organisation, strategi, proaktivitet, kvalitet, utveckling, 

förenkling och resultat.  

 
 
Dina färdigheter 

− Förhandlingsvana 

− God analytisk förmåga 

− Stor vana från av att genomföra inköps- och leverantörsanalyser 

− Stor vana av att arbeta datadrivet och förståelse för datadrivna modeller 

− Erfarenhet av arbete med produktkalkylering 

− God datorvana och kunskap i Office-paketet och analysverktyg 

− Flytande i både svenska och engelska, tal och skrift 

 
Dina personliga egenskaper 
Vi söker dig som har ett tryggt beteende med ett ledarskap som är prestigelös i teamet samt i din omgivning. Du är 
en positiv och energirik person som leder genom att exekvera i högt tempo.  
 

Ansökan  
− Start: Omgående  

− Omfattning: Heltid 

− Placering: Malmö 

Ansök med CV och personligt brev till CEO Johan Nyman johan.nyman@inr.se senast den 2023-02-03. Om vi 
finner din ansökan intressant kan vi komma att be dig genomföra ett personlighetstest. Vi går igenom urvalet 
löpande och tjänsten kan tillsättas före utsatt datum om vi hittat den vi söker. 

Välkommen med din ansökan! 

 

mailto:johan.nyman@inr.se

