VI SØGER
SUSTAINABILITY SPECIALIST

Har du stor interesse for bæredygtighed og brænder for at arbejde i en international
vækstvirksomhed inden for sportstøj og -udstyr? Motiveres du af at arbejde med ESG/
CSR og har du lyst til at stå i spidsen for Sports Group Denmarks videre udvikling indenfor
dette område? 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 sikre vores fortsatte vækst bliver ved med at have et bæredygtigt perspektiv, og for sikre
at Sports Group Denmark også i fremtiden lever op til de gældende normer, søger vi en specialist
i bæredygtighed, ESG/CSR. Hos Sports Group Denmark fylder dette felt utroligt meget, og vi
som virksomhed, er allerede nået et godt stykke vej på vores bæredygtige rejse. Med reference
til virksomhedens CEO bliver du en del af en kultur, hvor dine idéer hurtigt bliver omsat til
handling, og vi værdsætter et godt drive og det at kunne arbejde selvstændigt. Dit overordnede
ansvar bliver alt ESG/CSR relateret arbejde - mere specifikt, vil dine arbejdsopgaver blandt
andet omfatte:
JOBBESKRIVELSE:
• Optimering af processer og arbejdsgange indenfor bæredygtighed
• Supportere arbejdet med udarbejdelse af strategier og handlingsplaner
• Vedligeholdelse af TBA og CoC
• Vedligeholdelse af Social Compliance dokumentation (Audits, certifikater og licenser etc.)
• Deltagelse på leverandør konferencer
• Co2 regnskab - Tovholder på SGD’s scope 1,2 & 3
• Generel intern og ekstern kommunikation på ESG/CSR
• Uddannelse af personale omkring bæredygtighed og ESG/CSR
• Vedligeholdelse og opdatering af ESG/CSR-hjemmeside
• Bredt samarbejde på tværs af hele organisationen i form af støtte og dialog
omkring ESG/CSR
• Udvikling og implementering af systemer, der understøtter tværgående processer indenfor
ESG/CSR sammen med CEO
• Assistere på store projekter hvor ESG/CSR indgår (Nyt IT-system, nye certifikater etc.)
JOBKVALIFIKATIONER:
• Du har en relevant teoretisk uddannelsesmæssig baggrund
• Du har minimum 2 års praktisk erfaring fra et lignende ansvarsområde i en
international virksomhed
• Du har et solidt PC-kendskab
• Du kan kommunikere på både dansk og engelsk i skrift og tale
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du er kommunikativ stærk
• Du er struktureret, ansvarsbevidst med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne
• Du er god til at opbygge relationer og kan lide at fremlægge for kolleger
• Du har en motiverende og positiv tilgang til at opbygge det gode samarbejde
• Du er selvstændig med stort overblik og forstår at planlægge og prioritere
i en travl hverdag
• Du er fleksibel og omstillingsparat, da vi er en virksomhed i kraftig vækst
• Du er resultatorienteret og med højt præsentationsniveau
• Du er positiv, altid i godt humør, har en aktiv livsstil og en passion for sport
Stillingen kan bestrides fra enten vores hovedkontor i Silkeborg eller vores kontor i Svenstrup
ved Aalborg.
TILTRÆDELSE: Snarest.
ANSØGNINGSFRIST: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.
Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk mærket med ”ESG Specialist + dit navn”
i emnefeltet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til CEO Bjarne Jeppesen på +45 26 27 59 60.

