Inköpsansvarig Svenskt Gårdsvilt
100% med start februari 2022.
Om rollen
I rollen som inköpsansvarig blir du ansvarig för att säkra bolagets kort- och långsiktiga volym.
Du arbetar nära bolagets ledning och mot våra gårdar och övriga samarbetspartners. En stor
del av arbetet är införsäljningen av bolagets affärsmodell och målet att erbjuda långsiktiga
förutsättningar för våra leverantörer och skapa en långsiktigt hållbar värdekedja.
Arbetsbeskrivning
•
Säkerställa bolagets kort- och långsiktiga tillförsel av råvara från våra svenska gårdar
och samarbetspartners.
•
Teckna avtal och jaktårsbilaga med gårdar för att säkerställa inkommande volymer och
förutsättningar för det.
•
Kvalitetssäkra och utbilda våra gårdar – kylrum, hantering av vilt som livsmedel,
uppföljning på ev avvikelse vid inleverans.
•
Årsplanering av inkommande vilt.
•
Intransportplanering av vilt under säsong tillsammans med slakteri, gård och chaufför.
•
Optimera planering utifrån många olika parametrar – tillgång på lastbilar, kapacitet i
fabrik och fokus på kvalité på inkommande råvara.
•
Uppföljning av slakt/avräkning med gårdar.
•
Uppföljning med slakteri gällande gårdens resultat.
•
Avvikelserapportering och uppföljning med gård vid behov.
•
Planering och optimering av transport från bolagets slakterier till produktionsanläggning.
Placeringsort diskuteras, men tillgänglighet att nå ut i landet med bil är viktigt. Räkna med 3-4
dagar/vecka på resande fot under försäsong (februari-april) och säsong (augusti-december).
Kravpro l
•
Körkort
•
Datorvana – Microsoft Of ce paketet.
•
Förståelse för lantbruk och gårdsdrift.
•
Jägarexamen och med intresse för jakt och viltvård.
•
Tidigare erfarenhet / intresse av transportplanering och logistik.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till christian@svensktgardsvilt.se.
Rekrytering sker löpande. För mer information om denna tjänsten är du välkommen att kontakta
vår VD Christian Gylche christian@svensktgardsvilt.se. Rekrytering sker löpande.
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Om Svenskt Gårdsvilt
Svenskt gårdsvilt grundades 2017 med visionen att låta vilt ta en större del på tallriken i de
svenska hemmen. Företaget erbjuder kvalitetssäkrat viltkött från svenska skogar och är med och
formar framtidens livsmedelsutbud. Viltkött är den mest hållbara formen av köttproduktion och
får ”grönt” på alla kategorier i WWF:s köttguide - klimat, biologisk mångfald, inga kemiska
bekämpningsmedel, djurvälfärd och ingen antibiotika. Svenskt Gårdvilt är det nya alternativet
för morgondagens konsumenter som vill göra ett bättre val för både klimat och
hälsa. Grundarna och era av delägarna till företaget är själva markägare och entreprenörer
inom detaljhandel vilket ger Svenskt Gårdsvilt en unik position för att förverkliga ambitionen att
göra viltkött mer tillgängligt.

