VI SØGER
INDKØBSASSISTENT
TIL OUTDOOR DIVISION

Brænder du for at arbejde med outdoor tøj og indkøb i en hurtigt voksende virksomhed
i vækst og har du fingeren på pulsen mht. forecasts, pris- og leveringsforhandlinger?
Så er denne stilling helt sikkert noget for dig.
OM VIRKSOMHEDEN
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswearvirksomhed, 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 Outdoor Division søger vi en selvstændig indkøbsassistent
med en proaktiv og initiativrig indgangsvinkel til godt købmandskab og tæt samarbejde
med internationale leverandører. Du vil skulle indgå i vores Outdoor Division, der b.la.
tæller mærkerne Whistler, Weather Report, ZigZag, Cruz.
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 og leveringer samt generel kvalitetskontrol
• Daglig kontakt med vores eget Kina kontor/leverandører
• Pris-/leveringsforhandlinger med vores leverandører samt ajourføring af priser internt
• Godkendelse af QC/SGS test rapporter
• Evt. bistå med igangsætning af nye kollektionsprøver/opdatering af rangeplan
• Kick off / salgsmøde forberedelse af showroom, salgsprøver mm.
• Ad hoc opgaver
JOBKVALIFIKATIONER:
• Kendskab til tekstilbranchen - gerne med 2-3 års erhvervserfaring fra lignende 		
stilling i en indkøbsafdeling
• Gerne tekstiluddannet
• Stærk flair for forhandling
• General flair for IT
• Rutineret bruger af Office pakken og er stærk i Excel
• Vant til at arbejde med forecast (ikke et krav)
• Taler og skriver engelsk flydende
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 besiddes fra vores kontor i Svenstrup ved Aalborg.
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ansøgningsfrist: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relvante kandidater
Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk. mærket med ”Indkøbsassistent
Outdoor + dit navn” i emnefeltet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Supply Chain Manager
Heidi Langergaard på tlf. 23289137
Vi glæder os til at høre fra dig.

