
 

 

KEN STORKØKKEN er en af de største leverandører af isenkram, maskiner og komplette 
køkkenindretninger til de professionelle køkkener i Danmark, og lige nu mangler vi en dygtig indkøber 
med højt energi niveau til vores maskinkategori. 

Er du en erfaren indkøber, der er god til at skabe relationer? Har du fingeren på pulsen og lysten til at 
opfange nye trends? Evner du at tage ejerskab for opgaverne? Trives du med at arbejde i et sundt og 
uformelt arbejdsmiljø, hvor tempoet er dejlig højt? Ja, så er det måske dig vi står og mangler! 
 
Stillingen: 
Med reference til vores Kategorichef for maskiner og i tæt samspil med konsulenter og leverandører, 
skal du primært tage ansvar for driften og udviklingen af vores produktkategori. 
 

Dine kvalifikationer: 

• Du er talstærk og har sans for godt købmandskab 

• Du finder det naturligt at tage initiativ og ved at optimering er en del af hverdagen 

• Du har flair for at tænke ud af boksen og ikke mindst er du en god afslutter 

• Du arbejder struktureret og målrettet og hvor hastigheden har stor betydning 

• Du er en holdspiller, men kan samtidig lide at arbejde selvstændigt 

 
Om du er uddannet eller har erfaring med køkkenbranchen er ikke det vigtigste, til gengæld vægter vi 
god energi og personlighed højt. 

 
Vi tilbyder dig:  

• Vi går efter den bedste indkøber i Østjylland, løn er efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og 
en række personalegoder 

• Et alsidigt job der både byder på forskellige opgaver, samt giver mulighed for at gøre en forskel 
med ansvaret for flere af vores største leverandører 

• Spændende udfordringer der løses i samarbejde med kolleger på tværs af huset, konsulenterne 
ude på landevejen samt vores leverandører / samarbejdspartnere 

• Dygtige, engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø 



 

• En del af en kultur hvor miljø og CSR vægtes højt 

Sådan søger du: 
Lyder stillingen som noget for dig, og mener du, at du er den, vi mangler hos KEN STORKØKKEN, så 
send en ansøgning hurtigst muligt. Vi vil løbende indkalde til samtale, indtil vi har fundet den helt rette til 
vores hold. Hvem ved - måske bliver det dig.  
 

Du kan sende din ansøgning til nedenstående mailadresse. 

Christine Priess – chp@kenstorkoekken.dk 
 

Har du spørgsmål til stillingen, så tøv ikke med at kontakte vores Kategorichef for maskiner Linda Helbo 
Holmboe på tlf. 22 79 54 14 eller Markedschef Asta Lund på tlf. 40 55 06 33. 

 

Tiltrædelse: Snarest muligt. 

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.  
 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Vores kultur 

Vi er hos KEN STORKØKKEN en moderne virksomhed, som vægter et åbent og socialt arbejdsmiljø 
højt. Som medarbejder hos os vil du få indflydelse og mulighed for at sætte dit præg på egne 
ansvarsområder, samt din personlige udvikling. 

Vi tilstræber konstant at være en moderne virksomhed, hvilket bl.a. afspejles i vores fokus på trivsel og 
bæredygtighed. CSR og bæredygtighed er for os vigtigt, og kommer til udtryk i både vores dagligdag, i 
vores valg af produkter og via KEN STORKØKKEN’s inspirationskok som arbejder ud fra tanker som 
”fra jord til bord”.  

Trivsel og resultater vægtes ligeledes højt, hvilket afspejles i vores to årlige trivselsmålinger, samt US 
samtaler og ikke MUS samtaler, da vi ønsker en snak mellem medarbejder og leder i lige linje.    

Vi samles altid i arbejdstiden når ugen slutter, hvor vi har min. et kvarters tid sammen, til en snak om 
ugen og den kommende weekend, i daglig tale vores fredagsbar… 

KEN STORKØKKEN A/S er med en trecifret millionomsætning blandt de førende i branchen. Vores 
mission er at sikre kunden optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel rådgivning 
og et bredt program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Blandt andet egen 
serviceorganisation med 43 serviceteknikere fordelt over hele landet. Lær os bedre at kende 
på: www.kenstorkoekken.dk. KEN STORKØKKEN A/S er en del af KEN-koncernen: www.ken.dk. 
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