
      

     Great food... and so much more 

 

 

Gate Gourmet en international airline catering virksomhed og er markedsførende inden  for sit felt. Gate Gourmet opererer på b-t-b 

markedet. Vi producerer og afsætter vores produkter over hele verden. Vi har en årlig omsætning på over 10 mia. kr. Gate Gourmet 

er repræsenteret i 30 lande og har 22.000 medarbejdere på verdensplan. Læs mere på: www.gategourmet.com. 

 

 

 

 

Til at varetage den daglige indkøbsfunktion samt varedisponering for Gate Gourmet i København søger vi en 
fuldtidsmedarbejder til en stilling som:  
 
 

Indkøbsassistent 
 

 

 

Jobbet 
Vi leder efter dig som kan hjælpe os med at tilsikre at de nødvendige varer er til rådighed for vores produktion. 
Du skal sørge for at kundespecifikationer hele tiden overholdes.  Ved fejl og mangler skal du disponere over 
alternativt brug af råvarer under hensynstagen til kundens kvalitetskrav. Du skal du medvirke til at vedligeholde 
vores indkøbssystem SAP & Navision samt checke at leverancer og fakturarer stemmer overens.  
 
Personlige kvalifikationer 

Du skal være god til at kommunikere samt samarbejde. Derudover besidder du en høj stressterskel, da vores 
dagligdag er præget af et højt tempo og en hel del deadlines. 
 
Faglige kvalifikationer 

Du har gerne erfaring som Indkøber eller Disponent. Det er en fordel hvis du har kendskab til lufthavnen eller 
cateringbranchen. Derudover er det en fordel hvis du har kendskab til SAP og/eller Navision. Du har et godt 
kendskab til engelsk samt de øvrige skandinaviske sprog.  
 
Tiltrædelse 

Tiltrædelse snarest muligt.  
 
Flere oplysninger 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Supply Chain Manager, Per Hansen på tlf. 32 47 07 
70. 
 
Ansøgningsfrist 

Du bedes fremsende din ansøgning og CV snarest muligt til: lravn@gategourmet.com  
Alternativt med post til:  Gate Gourmet Danmark Aps, att: HR, Amager Landevej 119, 2770 Kastrup, Danmark. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest og senest den 16. april 2010. Vi gennemgår ansøgninger 
løbende. 
 
 
Vi glæder os meget til at læse din ansøgning! 


