
Vill du också bidra till ett bättre samhälle? Det vill vi, och vi gör det aktivt genom att förbättra och effektivisera inköp inom 

svensk sjukvård. Låter det intressant? Fortsätt läsa! 

Vårt mål är att öka kvaliteten i sjukvården genom att förändra, förnya och förbättra synen på inköp. PURCH är ett 

Göteborgsbaserat företag som är i en tillväxtfas vilket betyder att det finns många roliga utmaningar och projekt att vara en 

del av.  

Vår kärnverksamhet grundar sig i strategiskt inköp där vi jobbar med våra kunder både på projektbasis och med totalansvar 

för flera kunders inköpsfunktion. Vår huvudmarknad är Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna, men vi har 

även flera internationella kunduppdrag.  

Vad du kommer att göra hos PURCH 

Som Verksamhetskonsult hos Purch arbetar du med projektledning, datadrivna analyser, förändringsledning och 

förhandlingar. Allt inom ramarna för strategiskt inköp inom sjukvården.  

Vi söker dig som har ett brett register av egenskaper och talanger och som gillar variation i arbetsuppgifter och projekt. Vi är 

ett litet bolag så det är viktigt att ha en prestigelös inställning till sina arbetsuppgifter eftersom vi alla hjälps åt med det mesta. 

Nedan kriterier bör stämma in på dig för att du ska leverera som Verksamhetskonsult hos oss 

• Har 2-6 års arbetslivserfarenhet. 

• Är civilingenjör eller civilekonom, eller har en annan relevant utbildning.  

• Har god vana av att jobba i Excel 

• Du är strukturerad och organiserad i ditt sätt att arbeta 

• Du tar initiativ och är proaktiv 

• Har en entreprenörs tankesätt och ett intresse av affärsutveckling 

• Du har en positiv inställning till det mesta i livet, är social och tycker om att jobba i team 

 

Att vara en del av PURCH 

Vi drivs alla av att leverera förstklassig service till våra kunder men vi vet också att för att kunna vara högpresterande på 

jobbet så måste det finnas tid för privatliv och återhämtning, därför är en bra work life balance viktigt hos oss. För att skapa 

en bra teamkänsla och sammansvetsad grupp äter vi teamlunch tillsammans på stan med jämna mellanrum, tar en AW 

ibland och gör andra aktiviteter ihop som exempelvis sommarfest och konferenser. Ingen kan allt – men tillsammans kan vi 

väldigt mycket, därför är vi alla duktiga på att dela med oss av vår kunskap och hjälper gärna varandra.  

Känns det här som en resa du vill vara med på? Tveka då inte att skicka in din ansökan till rekrytering@purch.se senast 24 

maj. Vi kollar ansökningar löpande och rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Har du frågor om tjänsten är du 

välkommen att kontakta Daniel Jacobsson på 070 550 11 96 eller på daniel.jacobsson@purch.se .  

Vill du veta mer om Purch och hur det är att jobba hos oss?  

Besök www.purch.se/om-purch/jobba-hos-oss/  
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