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Nordiska Galleriet söker Head of Procurement (Inköpschef) till 
vårt huvudkontor på Nybrogatan i Stockholm 
 
 

Om Nordiska Galleriet 
 
Delar du vår passion för modern design, kunskap och service? Vill du följa med på vår jakt efter att 
skapa en bättre upplevelse för våra kunder? 

Nordiska Galleriet Grundades år 1912 och blev tidigt en självklar destination för exklusiva möbler och 
modern design i Stockholm. Genom åren har både lokalen och bolaget genomgått förändringar och 
senast år 2016 fick Nordiska Galleriet nya ägare. Idag är vi över 100 anställda som dagligen arbetar 
med att utveckla och forma det som vi kallar för en 100 år gammal start-up. Nordiska Galleriet är 
idag ett moderniserat entreprenörsdrivet bolag i en spännande tillväxtfas. 
 
 
Din roll som Head of Procurement / Inköpschef 
 
Vi söker just nu en tillväxtorienterad inköpschef till vårt team i Stockholm. I denna roll kommer du 
fylla en nyckelfunktion i vår organisation och vara en del av Nordiska Galleriets ledningsgrupp. Du 
kommer att leda strategiska och taktiska initiativ tillsammans med den svenska ledningsgruppen - 
vilket innebär att du kommer vara ansvarig kontaktperson för dom mest framstående varumärkena 
och leverantörerna i vår bransch. Projekt som du skulle hantera varierar över tiden och kan omfatta: 

• Leda förhandling och inköp med leverantörer i hela världen 
• Leda ett team på upp till 10 personer 
• Utveckla sortiment och prisstrategi baserat på ROI-analyser 
• Nära samarbete med resterande organisation för att skapa framgångsrika kampanjer och 

produkterbjudanden 
• Säkerställa lageroptimering 
• Leda tvärfunktionella initiativ för att förbättra det nuvarande sättet att arbeta 
• Analys och utvärdering, identifiera och följa upp KPIer 
• Analysera potentialen i nya varumärken och kategorier 
• Var en drivande kraft i Nordiska Galleriets strävan att vidare utveckla processer och 

engagemang gällandes hållbarhet och socialt ansvarstagande 
 

Du kommer att få exceptionella insikter i vår verksamhet genom att driva projekt från idé hela vägen 
till genomförande samt djupdykning i nuvarande processer för att leverera inkrementella 
förbättringar. Detta kräver en positiv, energisk och proaktiv attityd, eftersom vi föresatt oss att göra 
vad andra tror är omöjligt. 
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Dina kvalifikationer i rollen som Head of Procurement / Inköpschef 

För att lyckas i rollen ser vi att du är en tuff förhandlare som älskar att göra en bra affär, du har: 

• Har dokumenterad erfarenhet av förhandling med mycket goda resultat 
• Minst 5 års erfarenhet inom inköp, inklusive produktstrategi, prissättning, 

försäljningsplanering och förhandlingar med leverantörer 
• God analytisk förmåga, där du enkelt kan sätta dig in i siffror 
• Du kan kommunicera flytande på Svenska och Engelska i tal och skrift 
• Du vill vara på en plats där du kan göra skillnad, driva förändring och jobba för tillväxt 
• Du drivs av att vara med på en entreprenöriell resa och besitter en prestigelös 

professionalism 
• Utmärkta kvantitativa färdigheter för att agera på stora mängder data 
• Tidigare erfarenhet av snabbrörliga entreprenörsmiljöer är en stor fördel i denna roll 
• Erfarenhet från verksamhet kopplat till lagerhållning är ett stort plus 
• Erfarenhet från e-handel är ett plus men inte ett krav 

 

Övrigt 

• Start: Enligt överenskommelse 
• Omfattning: Heltid, 100% 
• Plats: Stockholm 
• Lön: Enligt överenskommelse 

 

Låter rollen som Head of Procurement / Inköpschef till Nordiska Galleriet intressant? Urvalet sker 
löpande tveka därför inte att ansöka redan idag! För denna rekrytering samarbetar vi med Needo 
Recruitment. Vänligen skicka din ansökan till rojan@needo.se 


