
VI SØGER
EN INDKØBER
Vil du være vores nye Endurance division indkøber og dermed være med til at sætte et aftryk på en 
virksomhed i vækst?

Kan du svare ja til ovenstående, er det dig vi søger til en nyoprettet stilling.  

Sports Group Denmark er en dansk ejet sportswear virksomhed, der blev etableret i 2012. Vi 
repræsenterer mere end 25 brands – herunder både internationale brands og brands designet og 
udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores sportstøj til konkurrencedygtige priser og har 
2500 kunder primært i Skandinavien og Europa. Hovedsædet er placeret i Silkeborg, med yderligere 8 
afdelinger i Skandinavien, Tyskland og Kina. Sports Group Denmark har fokus på kvalitet, funktionalitet 
og design, som vores vigtigste faktorer.    

For at styrke og udvide vores indkøbsafdeling søger vi en selvstændig indkøber med en proaktiv og 
initiativrig indgangsvinkel til godt købmandskab og tæt samarbejde med internationale leverandører. Du 
vil skulle indgå i vores Endurance division, der tæller mærkerne Endurance, Athlecia, Virtus, Elite Lab 
og Q.

Vi forventer at du kan identificere dig med nedenstående punkter:   

JOBBESKRIVELSE:
• Oprettelse og godkendelse af indkøbsordrer på egne brands/SMU 
• Vurdering af indkøb baseret på forecast og løbende overvågning af lagerbeholdning 
• Oprettelse af styles i ERP samt vedligehold af ERP/PIM system
• Opfølgning på produktion samt generel kvalitetskontrol
• Daglig kontakt med vores eget Kina kontor/leverandører 
• Pris-/leveringsforhandlinger med vores leverandører 
• Godkendelse af QC/SGS test rapporter  
• Evt. bistå med igangsætning af nye kollektionsprøver/opdatering af rangeplan
• Rejseaktivitet i Østen kan forekomme i forbindelse med 
 • Opfølgning på indkøb
 • Sourcing af leverandører/produkter
 • Messebesøg
• Ad hoc opgaver

JOBKVALIFIKATIONER:
• Det er et krav, du har et indgående kendskab til tekstilbranchen - minimum 2-3 års  
 erhvervserfaring fra lignende stilling i en indkøbsafdeling
• Har meget gerne en tekstilmæssig uddannelse
• Stærkt forhandlingsniveau 
• General flair for IT 
• Du er rutineret bruger af Office pakken – gerne stærk i Excel
• Vant til at arbejde med forecast 
• Taler og skriver engelsk på forretningsniveau 
 
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Passion for sport, og har en aktiv livsstil
• Udadvendt kommunikationsstil og let ved at bidrage til et godt samarbejde
• Trives i et kreativt miljø hvor tempoet er højt
• Positiv og altid i godt humør
• Resultatorienteret på teamets vegne
• Struktureret, ansvarsbevidst med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne 
• Fleksibel og omstillingsparat

Stillingen skal besiddes fra vores kontor i Aalborg.

Tiltrædelse: Snarest
Ansøgningfrist: 25/3 - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vores Product/Buying Manager Cecilia Hartman på +45 2368 0078.

Vi glæder os til at høre fra dig. Din ansøgning skal sendes til job@sports-group.dk. Ansøgningen mærkes 
med ”Indkøber Endurance + dit navn” i emnefeltet.


