
STILLINGSBESKRIVELSE
Scan Office tilbyder en spændende og målrettet elevuddannelse,  
hvor du vil få en stor berøringsflade med hele organisationen. 
Som indkøbselev hos Scan Office vil vi sørge for, at du kommer 
godt fra start og udvikler dig både personligt og fagligt. 

Du bliver en aktiv medspiller i det daglige arbejde, hvor du på sigt 
vil få ansvaret for en del af det operationelle indkøb. I løbet af din 
uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige 
arbejdsområder, der vil være med til at udfordre samt udvikle dig.

Du bliver en del af et team på fem dygtige og erfarne kollegaer, 
der giver dig en kvalificeret oplæring, løfter dit faglige niveau og 
udvikler dine færdigheder inden for indkøb. 

ARBEJDSOPGAVER
• Disponering af varer til lager
• Kontrol af ordrebekræftelser
• Koordinering af indkøbsordrer
• Reklamationsbehandling
• Daglig kontakt til leverandører, kunder samt kollegaer

DIN PROFIL
Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og selv tager ansvar 
for arbejdsopgaverne samtidig med, at du formår at samarbejde. 

Vi ser også gerne, at du:
• er fagligt engageret og nysgerrig
• tør udfordre andre og stå fast
• trives godt i et dynamisk miljø

KVALIFIKATIONER
Du har som minimum har afsluttet studentereksamen (HHX, HTX, 
STX, HF, EUX), gerne suppleret med grundforløb (handel som 
fagretning) eller alternativt har gennemført anden adgangsgiven-
de uddannelse. 

VI TILBYDER
•  En alsidig og udfordrende 2-årig uddannelse med   
 spændende og afvekslende opgaver.
•  Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du har mulighed for at  
 skabe dine egne succeser. 
•  Gode muligheder for personlig og faglig udvikling til  
 fremtidigt brug. 

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte indkøbs-
chef Henriette Theil Aasly på tlf. 43 26 66 91 eller ved at sende en 
mail til hta@scanoffice.dk

ARBEJDSPLADS
Scan Office A/S, Ellekær 12, 2730 Herlev.
 
ANSØGNING
Sidder du inde med lysten til at gøre en forskel sammen med os, 
så send gerne din ansøgning, CV, samt eksamensbevis/ karakter-
udskrift på job@scanoffice.dk 

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2019. 

Samtaler afholdes løbende, og tidspunktet for tiltrædelse aftales 
med den enkelte kandidat.

BRÆNDER DU FOR AT LÆRE NOGET NYT?  
MOTIVERES DU AF INDKØB OG ER DU KLAR TIL AT ARBEJDE  
I DEN BEDSTE VIRKSOMHED I MØBELBRANCHEN? 

  

ELEV TIL INDKØBSAFDELINGEN

 
TELEFON 70 24 70 24

 
INFO@SCANOFFICE.DK

 
WWW.SCANOFFICE.DK

SCAN OFFICE ER LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR AF INDRETNINGSLØSNINGER
Scan Office A/S er landsdækkende leverandører af kontormøbler til det danske erhvervsliv inden for både den private og offentlige sektor. Virksomheden er 
100% danskejet og har i dag ca. 110 ansatte. Hovedkontoret er beliggende i Herlev og derudover har vi 8 kompetencecentre fordelt rundt om i landet samt 
showrooms i både Herlev, Horsens, Esbjerg, Fredericia og Aalborg. Vi har rødder i den skandinaviske møbeltradition og leverer alt fra populære danske 
designklassikere til kontormøbler. Vi har en sund og voksende økonomi og er blandt markedets førende leverandører til kommuner og B2B-markedet.


