
VI SØGER
EN KONTORELEV
Vil du være vores nye kontorelev i vores logistikafdeling og være med på en spændende og 
udfordrende vækstrejse?

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 logistikafdeling søger vi en kontorelev med en proaktiv og 
nysgerrig tilgang til nye opgaver. Du vil indgå i vores logistikafdeling, som pt. består af 6 
personer i forskellige funktioner. Vores logistikafdeling har ansvaret for at få vores varer hjem 
fra vores leverandører, primært placeret i Asien, til vores lagre i Danmark. Derudover sørger 
afdelingen for at planlægge pakningen af kundernes ordrer og sørge for at få dem leveret hos 
kunderne rettidigt.

Som elev bliver du oplært i alle logistikafdelingens opgaver og kommer blandt andet til at 
arbejde med:   

• Opfølgning på forsendelser fra leverandører
• Håndtering af forsendelsesdokumenter
• Booking af afhentninger og forsendelser
• Vedligeholdelse i ERP-system
• Lagerstyring
• Daglig kontakt til vores eksterne lager
• Daglig kontakt med vores eget Kina kontor
• Mødeplanlægning
• Udarbejdelse af statistik
• Kundeservice 
• Ad hoc opgaver

JOBKVALIFIKATIONER:
• EUX, HHX eller tilsvarende uddannelse
• General flair for IT 
• Du er bruger af Office pakken med kendskab til Excel
• Taler og skriver engelsk 
 
 
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Positiv og altid i godt humør
• Struktureret
• Ansvarsbevidst 
• Fleksibel og omstillingsparat
• Serviceminded
• Pligtopfyldende

Vi tilbyder en kontorelevuddannelsesforløb på 2 år med speciale i Administration. Du bliver en del 
af et team, hvor der er højt til loftet og godt humør, selv i en travl hverdag. 

Stillingen besiddes fra vores kontor i Silkeborg. 

Tiltrædelse: Primo august
Ansøgningfrist: 15.5.21 - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vores Logistics Manager Rasmus Tidemand  
på +45 2081 0055.

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


