
VI SØGER
PRODUK T- 
KOORDINATOR
OG INDKØBER

Sports Group Denmark er en etableret spiller i Sportsbranchen, men har i den relative korte levetid oplevet stor vækst og vi ønsker nu at sætte yderligere 
fart på eksporten. Sports Group Denmark producerer og sælger sportstøj i Scandinavian samt Tyskland gennem egne datterselskaber eller partnere. 

Vi søger derfor en super dygtig produktkoordinator/indkøber til primært vores outdoor brands Whistler, ZigZag og Cruz.
Du får reference til vores produktchef samt indkøbsdirektør. 

KONKRETE OPGAVER / ANSVARSOMRÅDER – PRODUKTUDVIKLING:
• Oprettelse og styring af rangeplan
• Sikre at der udvikles de fornødne varer i henhold til rangeplan og prispunkter
• Oprettelse af prislister til salgsafdelingen
• Igangsættelse af kollektioner i samarbejde med vores kollegaer i Kina
• Foretage prisforhandlinger med vores leverandører
• Sørge for at workbooks bliver oprettet og er klar til kick-off
• Deltage i kick-off

KONKRETE OPGAVER / ANSVARSOMRÅDER - INDKØB:
• Oprettelse og godkendelse af indkøbsordrer på egne brands/SMU
• Daglig kontakt med vores eget Kina kontor/leverandører vedrørende leveringer
• Prisforhandlinger med vores leverandører
• Godkendelse af QC- rapporter
• Godkendelse af test rapporter

DER VIL VÆRE REJSEAKTIVITET PÅ 30 DAGE OM ÅRET I FORBINDELSE MED
• Igangsættelse af nye kollektioner
• Opfølgning på indkøb
• Inspirationsture med design
• Messebesøg

KVALIFIKATIONER:
• Du har gerne en relevant uddannelse fra tekstilbranchen samt minimum 2-3 års erhvervserfaring fra lignende  
 stilling i en indkøbsafdeling/produktudviklingsafdeling
• Højt og smittende energiniveau
• Stærkt forhandlingsniveau
• General flair of IT
• Du er rutineret bruger af Office pakken
• Taler og skriver Engelsk på forretningsniveau 
• Sportsinteresseret

 SOM PERSON ER DU:
• Struktureret, ansvarsbevist med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne 
• Selvstændig med stort overblik og forstår selv at planlægge mange aktiviteter i en travl hverdag 
• Omstillings- og forandringsparat. 
• Fleksibel og med god humor samt godt humør. 

Der tilbydes et job i en spændende virksomhed som er i kraftig vækst. Vi tilbyder ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer, diverse personalegoder, et 
godt arbejdsmiljø med gode kollegaer. 

Skriftlig ansøgning samt CV sendes til HL@Sports-Group.dk og JS@Sports-Group.dk, skriv venligst ”Produktkoordinator/indkøber” og dit navn i emnefeltet

Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
Indkøbsdirektør, Heidi Langergaard Produktchef, Juliana Patricia Schütz 
Telefon: +45 23 28 91 37   Telefon: +45 53 59 35 11

ANSØGNINGSFRIST: 
Snarest muligt – senest 31/12, men vi vil starte samtale 05/12


