
VI SØGER
EN PROJEKTORIENTERET 
WAREHOUSE MANAGER
Brænder du, ligesom os, for at have glade kunder og levere deres ordre til tiden? 
Motiveres du af udvikling og effektivisering af lager og logistik-løsninger? Og har du lyst 
til at stå i spidsen for et delvis insourcing projekt? Så er denne nyoprettede 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.

Sports Group Denmark har påbegyndt byggeriet af 20.000 m2 lager i Funder til en stor, delvis 
insourcing af vores nuværende lagerfunktion. Byggeriet forventes færdigt i første halvår af 
2023. Til dette insourcing-projekt samt efterfølgende drift af lageret søger vi en Warehouse 
Manager. I tæt samarbejdet med vores COO får du ansvaret for at opbygge den bedste 
logistikløsning i branchen, der kan understøtte vores virksomhed, som er i vækst. Vi ser dig 
enten som en yngre talentprofil med stort drive og ledelsesflair, der både kan magte og udvikle 
sig med opgaven, eller som en erfaren person, der har gode resultater med i bagagen. 

JOBBESKRIVELSE:
• Indretning og igangsætning af 20.000 m2 lager
• Projektstyring af WMS-system mv 
• Organisering af intern lagerfunktion 
• Planlægning, sikring og opfølgning af lagerfunktion
• Udvikling og optimering af lagerprocesser
• Analyse og statistik af logistikløsning
• Source samt forhandling af fragtaftaler
• Lede, inkludere og motivere lagerpersonalet 
• Være rollemodel og forbillede for det gode samarbejde og den gode holdånd

JOBKVALIFIKATIONER:
• Har erfaring inden for lager- og logistikområdet
• Har erfaring med projektstyring 
• Har flair for IT, integrationer og vedligehold heraf
• Gerne kendskab til toldbehandling
• Gerne erfaring med forhandling af fragtaftaler 
• Du er flydende på både dansk og engelsk i skrift og i tale 

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du trives i et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø med mange varierende arbejdsopgaver,   
 som du er ansvarlig for at drive
• Du har øje for at få ting effektivt eksekveret og ser en succes i optimering 
• Du er imødekommende, fleksibel, effektiv og pålidelig
• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
• Du er positiv, har let til smil og har gerne en aktiv livsstil og en passion for sport

ARBEJDSSTED: Stillingen skal besiddes fra vores faciliteter i Funder ved Silkeborg. 
TILTRÆDELSE: Snarest
ANSØGNINGSFRIST: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater. 

Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk mærket med ”Warehouse Manager + dit 
navn” i emnefeltet.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til COO Mette Thalund Andersen på +45 22 50 03 91. 


