
INKÖPSASPIRANT MED 
FÖRHANDLINGSERFARENHET
Happydays har på 15 år uppnått en position som Danmarks bäst bedömda 
bilsemester-arrangör på Trustpilot – och det är en ära att leva upp till! Därför 
söker vi nu ännu en medarbetare till vårt driftiga inköpsteam, som ska med-
verka till att säkra och toppa kvaliteten på vårt reseprogram under de kom-
mande åren.   

Vi har behov av en duktig, målmedveten och mogen person som är redo 
att lära sig vårt arbetssätt från grunden. Steg ett blir därför att du anställs 
som back office-medarbetare på kontoret där du får en noggrann upplärn-
ing i grundläggande arbetssätt och vårt fleråriga kunnande. Här kommer din 
främsta funktion vara att hjälpa inköparna på landsvägen, skapa kontakt 
med potentiella hotell-samarbetspartners, skriva och omförhandla kontrakt, 
suga till dig Happydays DNA och fortlöpande göra mer och mer självständiga 
inköpsupphandlingar.  

I steg två tar du klivet ut som självständig inköpare ute på fältet. Vi förväntar 
att detta kommer att ske sakta men säkert under en period av 1-2 år, och här 
blir din främsta uppgift att förhandla hem massor av avtal med just de hotell 
och andra inkvarteringsalternativ, som marknaden efterfrågar, och utnyttja 
din förhandlingstalang i jakten på de bästa kontrakten till glädje för våra 
kunder. Detta kallar vi ”att sätta kunden i centrum”. 

Jobbet innebär:
•  Upphandling av kontrakt med hotell och andra inkvarteringsalternativ
•  Att du har ett kundorienterat synsätt på marknaden och köper in efter  
    efterfrågan
•  Fast arbetsplats på kontoret i Fredrikshamn, Danmark
•  80-90 resdagar om året – på sikt
•  Krav på språkkompetens i danska, tyska och engelska i skrift och tal samt     
    de skandinaviska språken på förhandlingsnivå

Vi förväntar att du:
•  Är mellan 30 och 40 år
•  Har förhandlingserfarenhet – gärna inom hotell- och restaurangbranschen 
•  Har en naturlig analytisk inställning till ditt arbete
•  Är köpman ut i fingerspetsarna och mycket uthållig
•  Trivs lika bra ute på fältet som i det dagliga samarbetet med dina kollegor
•  Älskar utmaningar – och möjligheten för att lära något nytt 
•  Har potential för att bli en superduktig förhandlare

Kontakta inköpschef Lenard Amdisen på telefon 0045 96 21 13 11 för 
mer info – och skicka din ansökning till indkober@happydays.nu
Kom ihåg ämnesraden: Inköpsaspirant
Notera var du har sett den lediga tjänsten och ge oss skriftligt medgivande 
om du är intresserad av att vi behåller din ansökning i upp till två år.

Ansökningsfrist: Så snart som möjligt.
Jobbstart: När den rätta personen är funnen. Intervjuer genomförs fortlöpande. 


