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MÅNEDENS
DILF-MEDLEM

HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG?
Jeg sidder til dagligt som Strategic Procurement 
Manager hos BEUMER Group, hvor jeg har an-
svaret for vores steel fabrication-kategorier, der 
dækker både tyndpladebearbejdning, trykstøb-
ning, CNC-bearbejdning på stål og træ samt alu-
miniumekstrudering. 

Det giver en uvurderlig
customer intimacy, når man 

løbende er i dialog med
kunden i helt op til 30 år

af systemets levetid

Som global system integrator er BEUMER Group, 
med sine globalt set 4500 ansatte rundt omkring 
i verden, heraf ca. 800 i DK, markedsleder af sor-
teringsudstyr af pakker og bagage for talrige 
kunder inden for lufthavne, post- og distribu-

tionscentre samt e-commerce-firmaer. Vi er i tæt 
samarbejde med vores kunder – vi er med dem 
hele vejen fra tilbudsfasen, til når anlægget skal 
skiftes eller opgraderes. Det giver en uvurderlig 
customer intimacy, når man løbende er i dialog 
med kunden i helt op til 30 år af systemets leve-
tid. Det har stor værdi for begge parter.

Indkøb lyder simpelt, 
men det er et håndværk,
der tager år at mestre

Selvom BEUMER Group er på vej mod en øget 
standardisering af produktprogrammet, er der 
stadigvæk brug for at kunne designe kundespeci-
fikke løsninger og sørge for, at kunden får lige 
præcis den sorteringsløsning, de ønsker og 
har brug for til at kunne håndtere den øgede 
mængde af pakker/bagage, de står over for. Det 
kræver en bred palette af underleverandører, 
hvor min opgave er at sikre, at vi har de rigtige 
leverandører og partnere til opgaven, så vi er 
rustede til at imødekomme de fremtidige behov, 
vi som virksomhed står over for.

HVORFOR BLEV DET LIGE PRÆCIS DETTE 
FAGOMRÅDE?
At det blev lige indkøbsvejen, jeg skulle gå 
her i livet, var nok, som for så mange andre, 
lidt et tilfælde. Jeg var færdig som markeds-
føringsøkonom og kunne vælge flere forskellige 
veje til at fortsætte min karriere, men endte i 
et barselsvikariat for en indkøbschef og blev 
fastansat i samme virksomhed efter endt vika- 
riat. 

Indkøbsområdet har dog altid interesseret mig 
og været en del af mit DNA, så det har nok lig-
get i kortene, at det var den vej, jeg skulle gå – i 
en eller anden form. Indkøb lyder simpelt, men 
det er et håndværk, der tager år at mestre. Man 
ser ofte mange mindre og mellemstore virksom-
heder, hvor indkøb varetages af en administra-

tiv medarbejder med flere ansvarsområder, og 
man kan godt undre sig over, at man prioriter-
er sådan, når man nu ved, hvilke muligheder og 
potentialer der ligger gemt i denne funktion. Der 
er altid muligheder for forbedring, og det er det, 
jeg stadig finder spændende.  

HVORDAN HOLDER DU DIG OPDATERET 
INDEN FOR DIT FELT? 
Jeg holder altid øje med, om DILF har nye spænd-
ende kurser eller seminarer, der kan udvikle mit 
håndværk, og ellers bruger jeg det netværk, jeg 
igennem de sidste 15 år har opbygget. Når man 
snakker med sine underleverandører, kan man 
også godt fornemme, at den teknologiske ud-
vikling går stærkt. De er nødt til at udvikle deres 
maskinpark for at forblive skarpe, og der er en 
masse investeringer i gang for tiden.

DU HAR TIDLIGERE DELTAGET I DILF’S 
CATEGORY MANAGEMENT-UDDANNELSE – 
HVAD HAR DU TAGET MED DIG DERFRA?
Category Management-uddannelsen med Mor-
ten Munkgaard Møller fandt jeg utrolig spænd-
ende. Selvom man i dagligdagen arbejder med 
Category Management-tankegangen, hjalp kur-
set mig alligevel med at få et godt overblik og 
en nedfældet struktureret tilgang til mine kat-
egorier. BEUMER Group er i gang med at imple- 
mentere Category Management globalt, og her 
giver uddannelsen et solidt indblik i måden, 
hvorpå man griber det an – både teoretisk og 
praktisk./
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