
VI SØGER
EN PRODUKTKOORDINATOR

Vil du være vores nye produktkoordinator, og dermed være med til at sætte et aftryk på udviklingen 
i en virksomhed i vækst?

Så er det dig, vi søger til en nyoprettet stilling hos Racket Group i Frederikshavn. Vi har rigtigt travlt og udvider 
vores kollektioner. Vi mangler derfor dig til at hjælpe med at sikre en høj kvalitet i både produkter og ikke 
mindst produktdata m.v.

Racket Group er en danskejet virksomhed, som hører til under Sports Group Danmark, der er Danmarks 
ubetinget største leverandør til sportsbranchen. Racket Group repræsenterer FZ FORZA, VICTOR, BABOLAT 
og Double Fish og er dermed rigt repræsenteret af top brands til både badminton, tennis, padel, squash og 
bordtennis - kort sagt hele ketchersportsmarkedet. Vores hovedkontor ligger i Frederikshavn, men vi har også 
showrooms i både Silkeborg og København.

I jobbet som produktkoordinator vil du få medansvaret for udviklingen af specielt FZ FORZA´s kollektioner 
samt almindelig opfølgning i forbindelse med produktudviklingen i samarbejde med vores kontor i Kina samt 
vores leverandører. Du vil også få stort ansvar for samling af alt produktdata m.v. for alle vores brands. 
Det vil være en klar fordel, hvis du kan se dig selv i nedenstående punkter. Men det er lige så vigtigt, at du 
har mod på at lære.  

DINE ARBEJDSOPGAVER:
• Medansvarlig for range plan for FZ FORZA, samt kollektioner fra andre brands
• Tjek af vareprøver, udsendelse af vareprøver og opdatering af kollektioner i showrooms
• Kommunikation med leverandører – opfølgning på samples, produktion etc.
• Ansvarlig for produktfoto
• Sikring af alt produktdata i vores IT-systemer - SPY, PIM og Work book (alle 4 brands)
• Oprettelse af varenumre i SPY (alle 4 brands), samt vedligeholdelse heraf
• Medansvarlig for produktindpakning + kasseindpakning
• Opstille system som sikrer, at mest muligt bliver solgt i hele kasser
• Diverse ad hoc-opgaver

 FAGLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du er struktureret og detaljeorienteret og kan holde styr på mange data samtidig
• Du er dygtig i brug af Officepakken – specielt Excel
• Du har stort overblik og forstår at prioritere dine opgaver samt evnen til at geare op i peakperioder
• Du har gode sprogkundskaber og kan kommunikere i både tale og skrift på både dansk og engelsk 
• Du er idérig og tilgår dine arbejdsopgaver proaktivt  
• Kendskab til ketchersportprodukter er en fordel – men ikke et must

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du har en passion for sport og aktiv livsstil 
• Som person er du kreativ og nytænkende
• Du er selvstændig og kan selv planlægge mange aktiviteter i en travl hverdag
• Trives i et kreativt miljø, hvor tempoet er højt
• Du er positiv og altid i godt humør
• Resultatorienteret på teamets vegne

Du bliver en del af en international virksomhed i vækst med høj, faglig stolthed og et team af engagerede 
kolleger. Du får reference til vores Business Manager, Jacob Brink, og får din faste plads på vores kontor i 
Frederikshavn. Når verden igen ligner sig selv efter COVID-19, må der påregnes 1-2 årlige ture til Kina af 
1-2 ugers varighed.

Tiltrædelse: Snarest 

ANSØGNINGFRIST: 
19/10-21 - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater. Eventuelle spørgsmål kan rettes til vores 
Business Manager Jacob Brink på tlf. +45 20125502. Vi glæder os til at høre fra dig. Din ansøgning skal 
sendes til jb@racket-group.dk. Ansøgningen mærkes med ”Produktkoordinator + dit navn” i emnefeltet.


