
Opgaver
• Ansvarlig for gennemsalget i alle ferskvare kategorier

• Besøge vores butikker for at sikre optimale varelagre 
og eksponeringer

• Løbende kontakt og møder med leverandører og 
butikker 

• Opbygning af vores tilbudsaviser samt planlægge 
in-store aktiviteter

• Vedligeholde og udvikle sortiment og priser

• Implementere differentierede butikskoncepter 

 

Profil
• God talforståelse samt superbruger i Excel
• Kendskab til CDW, HOD og boks2 vil være en fordel
• Erfaring fra lignende stilling eller ledende stilling i en 

detailbutik
• Indgående kendskab til detailhandel  

(dagligvarehandel)
• Evnen til at arbejde struktureret og overholde  

deadlines og aftaler
• Har evnen til at skabe og fastholde tæt samarbejde 

med leverandører og butikker 

Vi tilbyder
• Et meget selvstændigt job i et team,  

hvor vi er der for hinanden
• At du vil blive udviklet både fagligt og personligt
• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
• Gode ansættelsesvilkår, herunder mulighed for  

personalebolig og bohaveflytning samt til- og  
fratrædelsesrejse og feriefrirejse hvert år

• Løn efter kvalifikationer

BRUGSENIS HOVEDKONTOR I NUUK  
SØGER INDKØBER TIL  

FERSKVARER

Ansøgningsfrist
Senest 20. august 2018

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: 1. oktober 2018 eller efter aftale

Ved spørgsmål om stillingen 
Indkøbschef Niels Mathiasen,  
tlf. +299 36 35 13,  
mail niels.mathiasen@knb.gl
Webside: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Om Nuuk
Nuuk er Grønlands hovedstad med ca.16.000 indbyggere. 
Byen tilbyder mange forskellige aktiviteter for alle aldre. 
Der er mange muligheder for familier samt gode uddan-
nelsesfaciliteter for børn i skolealderen. Der er et aktivt 
bymiljø med gode indkøbsmuligheder, caféer, biograf og 
svømmehal. Som resten af Grønland er Nuuk omkranset 
af en smuk natur, med rig mulighed for jagt, fiskeri og 
sejlads.

Er du interesseret i en udfordrende stilling, der vil 
trække på alt din erfaring som indkøber, så er dette 
stillingen for dig.

Som indkøber hos Kalaallit Nunaanni Brugseni vil du 
blive en del af et professionelt og dynamisk team, 
der sætter dagsordenen for detailhandel i Grønland.
Indkøbsafdelingen er en central del af Kalaallit 
Nunaanni Brugseni, da det er vores opgave at have 
det sortiment kunderne efterspørger. Derudover 
skal vi sikre, at varerne leveres i rette mængder og 
til rette tid. Samtidig skal vi også sikre et stærkt og 
professionelt samarbejde med vores leverandører for 
at forbedre vores konkurrenceevne. 

Kalaallit Nunaanni Brugseni er en 100% grønlandsk 
ejet virksomhed. Vi er en virksomhed, der går op i  
vores medarbejderes faglige udvikling.  
Som medarbejder hos os er du sikret et  
professionelt arbejdsmiljø, der ligger vægt på dine 
faglige kompetencer og giver dig mulighed for at  
udvikle dig. Vi er en af Grønlands største  
detailhandlersvirksomheder og vi driver virksomhed 
i de 7 største byer i Grønland. I 2019 udvider vi  
yderligere vores butiksportefølje, da vi åbner en ny 
butik i Ilulissat.


