VI SØGER
INDKØBSTRAINEE

Brænder du for at arbejde med tøj og indkøb i en hurtigt voksende virksomhed i vækst
og ønsker du at blive en af branchens dygtigste indkøbere? Så er denne traineestilling
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.
Vi vil gerne være med til at uddanne nogle af branchens dygtigste indkøbere og derfor
søger vi en frisk ung M/K, som har lyst til at blive uddannet til en selvstændig indkøber
med en proaktiv og initiativrig indgangsvinkel til godt købmandskab. Hos Sports Group
Denmark vil du få et indgående kendskab til det tætte samarbejde med internationale
leverandører, og du vil i din 2-årige uddannelsesperiode både komme til at indgå i vores
Outdoor samt Endurance divisioner.
Du vil bl.a. i din læringsperiode stifte bekendtskab med nedenstående punkter, hvor dine
opgaver vil være alsidige, og du vil ikke blot skulle bistå det eksisterende team, men vil
også få dine egne spændende opgaver.
JOBBESKRIVELSE:
• Oprettelse og godkendelse af indkøbsordrer på egne brands
• Forhandlingsteknik
• Indblik i og kendskab til at lave forecasts
• Oplæring omkring opfølgning på produktion og leveringer samt generel kvalitetskontrol
• Kendskab til logistik / shipping
• Daglig kontakt med vores eget Kina kontor/leverandører
• Pris-/leveringsforhandlinger på udvalgte leverandører samt ajourføring
af priser internt
• Kendskab til at arbejde med QC-kvalitetsrapporter/SGS test rapporter
• Bistå med igangsætning af nye kollektionsprøver/opdatering af range plan
• Arbejde med godkendelse af lab. dips og proto prøver
• Hjælpe til med Kick off / salgsmøde samt bistå med forberedelse af showroom, 		
salgsprøver, photo shoots mm
• Diverse ad hoc-opgaver
JOBKVALIFIKATIONER:
• Vi forestiller os, at du enten kan være nyuddannet fra VIA University, og gerne 		
vil fortsætte din uddannelse i erhvervslivet fremfor at læse videre på en bachelor 		
overbygning eller at du har en grunduddannelse indenfor handel/indkøb
• Du har general flair for IT
• Du er bruger af Office-pakken med kendskab til Excel
• Du taler og skriver flydende engelsk
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Positiv, udadvendt med god energi og har let ved at bidrage til et godt samarbejde
• Struktureret og målrettet
• Fleksibel og omstillingsparat
• Nysgerrig, initiativrig og passioneret
• Ansvarsbevidst med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne
• Det er en klar fordel, hvis du har en aktiv livsstil i form af sport
Din personlighed er klart din vigtigste kompetence, og vi er på jagt efter en ildsjæl,
der har lyst til at kickstarte en karriere hos os. Stillingen besiddes fra vores kontor i
Svenstrup ved Aalborg.
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ansøgningsfrist: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater
Evt. spørgsmål kan rettes til Supply Chain Manager Heidi Langergaard på tlf. 23289137
Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk.
Mærket med ”Indkøbstrainee Aalborg + dit navn” i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig

