
 

 Procurement Oase Outdoors ApS, Give 

Vi søger en erfaren indkøber til ambitiøs outdoor virksomhed.  

Vil du være med til at sikre, at vi får forhandlet de bedste priser, sikre rettidig 

levering til vores kunder og kontinuerligt udvikler vores leverandørbase? 

Er du en ambitiøs og resultatorienteret indkøber? Er du vedholdende og struktureret overfor 

dine leverandører? Ser du muligheder hvor andre giver op? Så er du måske vores nye kollega. 

Hos Oase designer, producerer og leverer vi innovative, funktionelle produkter af højeste 

kvalitet til camping -og udelivet. Vi har introduceret en lang række nyskabende detaljer, og er 

anerkendt som en af de mest innovative virksomheder der sætter overliggeren for standarden 

i branchen.  

 

Vi søger 

Vi ønsker at udvide og styrke vores indkøbsafdeling med en erfaren og kompetent indkøber, 

der sætter produktkvalitet og leveringssikkerhed i højsædet og besidder en naturlig passion for 

outdoor-branchen. Med din positive udstråling og løsningsorienterede tilgang er du den 

naturlige sparringspartner for vores R&D team og indkøbskollegaer, og bidrager dermed stærkt 

til et team, der vægter innovation, engagement og kommercielt drive højt. 

 

Dine arbejdsopgaver: 

• Indhentning og forhandling af indkøbspriser, med fingeren på pulsen i forhold til 

markedsprisen 

• Daglig kontakt med vores leverandører og udvikling af vores leverandørsamarbejder 

• Bidrage til sourcing af nye leverandører 

• Disponering og placering af indkøbsordre samt opfølgning på leveringer 

• Kvalitetscheck af indkøbsleverancer 

• Sikre at indkøb overholder gældende lovgivning i samspil med vores kvalitetsafdeling.  

• Sparring med vores R&D team om produktudvikling – deltage i produktudviklingsmøder 

Derudover kan du se frem til 15-20 rejsedage om året, med deltagelse på udenlandske messer 

og leverandør – og fabriksbesøg i Østen.  

 

Din profil 

• Du har flere års erfaring med indkøb fra Fjernøsten 

• Har erfaring med at skabe kontakt med nye leverandører 

• Gerne et indgående kendskab til Navision 

• Du besidder god talforståelse og et kommercielt mindset 

• Arbejder selvstændigt, er handlekraftig og overbevisende   

• Da vores leverandører primært er fra Fjernøsten, skal du kunne kommunikere flydende 

på engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau 

• Du er struktureret og detaljeorienteret og kan håndtere flere bolde i luften samtidigt i 

en travl hverdag 



 
 

Det vil være fordelagtigt, hvis: 

• Du er outdoor-specialist eller har relevant brancheerfaring (fra camping og outdoor) 

• Du har erfaring med indkøb CE-produkter (fx elektriske produkter eller gasapparater)  

• Du er rejsevant i Fjernøsten. 

 

Du trives derudover på en social arbejdsplads og bidrager til det tværfaglige 

optimeringsarbejde. Du har en ’can-do’ mentalitet, går engageret til opgaven og repræsenterer 

Oase Outdoors med stor integritet 

 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder en spændende, udfordrende og travl hverdag i en international organisation, hvor 

engagement og visionær ledelse har ført virksomheden frem til en førende position inden for 

branchen. Du kommer til at arbejde sammen med et uformelt team, hvor kolleger brænder for 

at levere professionelt arbejde i et godt arbejdsklima. Og du vil lære branchen at kende til 

bunds ved at arbejde sammen med de dygtigste i markedet.  

 

Vi tilbyder dig desuden  

• Løn efter kvalifikationer 

• Pensions- og sundhedsordning 

• Mad- og frugtordning 

• Fitnesslokale 

• Sociale arrangementer og events 

 

Lyder det interessant? 

Hvis du har brug for yderligere information, kan du læse mere om os her eller kontakte Buying 

Director Tina Dalsgaard på tlf. +45 7640 6469 

Send din ansøgning og CV til HR@oase-outdoors.dk. Vi behandler ansøgninger løbende, så 

send din ansøgning hurtigst muligt. Opstart efter aftale – snarest muligt.  

 

Oase Outdoors ApS er en dansk baseret virksomhed og en af hovedaktørerne på det 

europæiske camping-/outdoor marked, hvor der afsættes til detailhandlen. Virksomheden blev 

grundlagt i 1984 og repræsenterer i dag 3 markante brands, som tilsammen dækker ethvert 

behov hos forbrugere indenfor camping og friluftsliv. Hver eneste dag sættes innovation og 

produktkvalitet øverst på dagsordenen. Produkterne sælges på mere end 45 markeder verden 

over under varemærkerne; Outwell®, Easy Camp® og Robens®.  

 

http://www.oase-outdoors.dk/
mailto:HR@oase-outdoors.dk

