Send din ansøgning på dansk eller
engelsk til:
jobs@bkmedical.com
Mærk ansøgningen:
“”Operational Buyer”
Vi holder løbende samtaler

Operational Buyer
Kunne du tænke dig en vigtig rolle, hvor du sætter din entreprenante side i
spil, mens du gør en forskel for både produkter og forretning?
Og vil du være med til at styrke vores planning-funktion?
Så læs videre her……

Operational Buyer
En global og hands-on rolle med fokus på materiale disponering og
planlægning
Du bliver en del af vores Globale Planlægnings-team under Global Supply
Chain-afdelingen. Det betyder, at du dagligt vil samarbejde med vores
amerikanske kollegaer i teamet og supportere vores strategiske arbejde, hvor du
er med til at flytte dele af vores ansvarsområder og produktion til Danmark.
Som Operational buyer er du en vigtig medspiller til vores indkøbs- og
planlægnings-funktion på vores danske site. Du deltager aktivt i den daglige drift
på tværs af afdelinger som f.eks. i forbindelse med vores daglige tavlemøde,
hvor du deler information omkring leverancer med resten af produktionen.
Derudover er du med til at supportere udviklingen af eksisterende og nye
processer og guidelines for området.
I hverdagen har du de løsningsorienterede briller på, når du:

Som en del af vores velfungerende internationale team, er du med til at finde
de bedste forretningsmæssige løsninger. Vi sætter en ære i daglig vidensdeling
og sparring, som styrker vores samarbejde på tværs af landegrænser og
kompetencer.
Struktureret, selvkørende og operationel indkøber, der gerne gør en
ekstra indsats. Vi forestiller os, at
•

Du har erfaring fra en lignende operationel rolle – gerne fra en
international produktionsvirksomhed, der arbejder ud fra leanprincipperne

•

Du er superbruger af MS Office og har gerne kendskab til SAP

•

Du taler og skriver dansk og engelsk

•

Du har lyst og evner til at begå dig i produktionen

Er du interesseret?
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt til jobs@bkmedical.com. Hvis du har
spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Global Planning Manager,
Anders Brinchmann Christensen på + 45 3119 4258.

•

håndterer materialeplanlægning og koordinerer materiale
leveringer i tæt samarbejde med vores globale planlægger og
produktionsplanlægningsafdelingen

•

står for placering af indkøbsordrer og ordrebekræftelser

Vi indkalder til samtaler løbende, men venter naturligvis gerne på den helt rette
kandidat.

•

har det store overblik over materialeleverancer for at sikre
produktionsplanen

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

•

har daglig kontakt til og samarbejde med leverandører og interne
stakeholdere

Global Supply Chain
Grib muligheden, og bliv en del af Global Supply Chain i en virksomhed i
medvind!
”Du starter hos os i en spændende transformationstid, hvor vi er i gang med at
opbygge og forbedre vores globale supply chain. Som Operational Buyer får
du masser af indflydelse i vores fantastiske lille team, hvor du er med
til at skabe et solidt fundament for en strømlinet værdikæde.
Endvidere er du også med til at supportere den løbende produktion”
fortæller Global Planning Manager, Anders Brinchmann Christensen

Velkommen til BK Medical
Vi udvikler, producerer, sælger og distribuerer medicinske diagnostiske
ultralydssystemer samt sterile engangsprodukter – produkter, der gør en forskel
for både sundhedspersonale og patienter verden over.
På vores hovedkontor i Herlev er vi 260 medarbejdere med mange forskellige
baggrunde. Vi har verdens bedste kantine, et godt sammenhold og flere sociale
klubber – fra forskellige slags sportsaktiviteter til vin-entusiaster. Vi har helt klart
også plads til dig og dine interesser.
Læs mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karriereside, hvor du
også kan læse mere om vores produkter.

BK designer ultralydssystemer, der hjælper kirurger med at scanne,
styre, foretage indgreb og navigere inde i menneskekroppen

Urolog

Neurokirurg

HPB-kirurg

Kolorektal kirurg

Robotkirurg

Andre markedsbrugere

BK Medical
“By working within these
specialties, I realized that I could
provide or improve the health care
system that way.”
- Rikke von Barm, Specification Engineer

Global organisation
BK Medical er en international virksomhed med salgskontorer over hele verden. Vores europæiske hovedkontor
ligger i Herlev tæt på København.
Hos BK Medical støtter vi, at vores medarbejdere udvikler deres kompetencer og viden. Vi er en professional og
uformel organisation med fleksible arbejdsvilkår og en flad struktur.
Vi er effektive og fører vores ideer ud i livet i form af stærke produkter – hvilket gør BK Medical til en spændende
og udviklingsorienteret arbejdsplads.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i et team der gør en forskel – en forskel for livet.

Intraoperativ ultralyd
BK Medical er engageret i af at designe ultralydssystemer, der hjælper kirurger med at scanne, styre, foretage
indgreb og navigere inde i menneskekroppen. Vores kunder er kirurger og spænder fra HPB-kirurger,
neurokirurger og robotassisterede kirurger til urologer, kolorektale kirurger med flere.
Vores mission er at muliggøre intraoperativ vejledning i realtid under kirurgiske indgreb ved at give kirurger de
nødvendige oplysninger til straks at træffe kritiske beslutninger. Vores produkter er designet og tilpasset til
kirurgiske indgreb for at hjælpe kirurger med at spare tid og opnå resultater.
Nu fremmer BK Medical sin mission med GE Healthcare. Sammen vil vi nå ud til flere kunder og fortsætte med at
give kirurger mulighed for at træffe kritiske beslutninger, der giver mulighed for bedre pleje, hurtigere procedurer
og reducerede komplikationer.

“I chose to pursue a career in the
medtech industry because I want
to work at a place where both the
company and the colleges always
strives for achieving better.”
- Rasmus H. Rossen,
Senior Mechanical Engineer

BK Medical er markedsledende og arbejder tæt sammen med eksperter og universiteter for at levere de bedste
løsninger til kliniske udfordringer.

Forskning og udvikling
BK Medical har udviklingsafdelinger i Danmark og USA. Det største udviklingsteam har til huse i Danmark. Vi
udvikler software, hardware, mekanik, signalbehandling og avancerede algoritmer.
Når det gælder forskning, har vi samarbejdet med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i mere end 20 år.
Sammen har vi gennemført 2 højteknologiske projekter til avanceret ultralydsskanning.
Vi deltager for øjeblikket i et storstilet projekt med DTU, Rigshospitalet og Københavns Universitet om ultralyd
med ekstrem høj opløsning.
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