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Strategisk Inköpare till Inmotion 
Vill du vara en del av ett världsledande företag och skapa framtidens miljövänliga lösningar inom 
fordonsbranschen? Vi är en världsledande leverantör av elektriska drivsystem och komponenter som hjälper våra 
OEM-kunder inom fordonsindustrin att elektrifiera t.ex. bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner och gaffeltruckar. 
Inmotion Technologies har utveckling och tillverkning av kraftelektronik i vår anläggning i Tyresö, söder om 
Stockholm. Inmotion tillhör Zapi Group med huvudkontor i Italien och med utveckling och tillverkning av produkter 
i Sverige, USA, Kanada och Kina.  

Inmotion fortsätter sin tillväxtresa och vill nu stärka upp sitt inköpsteam med dig som vill jobba med strategiskt 
inköp inom främst elektronikkomponenter. Ta chansen och sök till ett bolag präglat av stark tillsammanskultur, 
prestigelöshet och ett stort tekniskt driv! 

Som strategisk inköpare på Inmotion Technologies är du ansvarig för upphandling och utveckling av våra 
leverantörer. Du jobbar i ett team nära kvalitetsingenjörer och inköpare. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: 
• Utvärdera nya leverantörer och utveckla leverantörsrelationer. 
• Sköta offerthanteringen och välja ut leverantör, inklusive pris- och villkorförhandling. 
• Driva kostnadsreduceringsprojekt 
• Eskalering vid kvalitets- och leveransärenden 

Din bakgrund 
Du är gärna civilingenjör med minst några års arbetslivserfarenhet. Du har grundläggande kunskaper inom 
elektronik, kunskaper inom produktionsprocessen för kretskort och vana att driva förhandlingar. Du talar och 
skriver flytande engelska.  

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att självständigt driva aktiviteter mot uppsatta mål. Du bör 
vara analytiskt lagd, affärssinnad, driven och ha känsla för kvalitet. Du behöver kunna hantera alltifrån förhandling 
med viktiga leverantörer till att hjälpa till med dagliga hands on uppgifter som t ex leveransproblem. Du är 
kommunikativ med en prestigelös inställning där fokus är att nå resultat.  

Inmotion Technologies erbjuder erbjuder en trivsam arbetsmiljö med trevliga, kompetenta kollegor och en 
hjälpsam och prestigelös atmosfär. Rollen är omväxlande och du verkar i en global koncern som är fokuserad på 
tillväxt inom snabbväxande marknader. Detta ger stora möjligheter till professionell utveckling för rätt person. För 
att trivas bör du tycka om att arbeta i en dynamisk kultur som har ständig förbättring som en ledstjärna. Resor 
förekommer i tjänsten. 

Kontakt 
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR chef Karin Berg Johansson 08-682 65 41 eller 
karin.berg-johansson@evs-inmotion.com. Vi arbetar med löpande urval så dröj inte med din ansökan! Ansökan till 
tjänsten gör du till: jobs@evs-inmotion.com  
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