VI SØGER
PRODUCT COORDINATOR/DEVELOPER

TIL FOOTWEAR DIVISION
Brænder du for at arbejde med produktudvikling indenfor fodtøj og har du fingeren på
pulsen i forhold sko? Kunne du godt tænke dig at arbejde på tværs af flere brands i en
markedsledende og international vækstvirksomhed inden for sportstøj, -sko og -udstyr??
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.
Vi søger en stærk og selvkørende Product Coordinator/Developer til vores skodivision, som har
en proaktiv og initiativrig indgangsvinkel til godt købmandskab, er strukturelt stærk samt har
forståelse for vigtigheden af et tæt samarbejde med internationale leverandører og vores kontor
i Kina. Personen vi er på udkig efter, er en team-orienteret Product Coordinator/Developer
med et internationalt mindset, der skal være med til at drive og udvikle skokollektioner til alle
egne brands i virksomheden i tæt samarbejde med resten af vores sko-team. Med reference
til skodivisionens Product & Buying Manager bliver du medansvarlig for produktudviklingen, der
gør, at vi fortsat kan vækste i samme hastighed, som vi har gjort indtil nu.
Vi forventer, at du kan identificere dig med nedenstående punkter:
JOBBESKRIVELSE:
• Produktudvikling af sko på tværs af egne brands
• Planlægning, styring og koordinering mellem Produktudvikling, Indkøb, Salg og Design
• Optimering af processer og arbejdsgange med fokus på pris og kvalitetssikring
• Udvikling af samarbejdet med nye og eksisterende underleverandører
• Tæt samarbejde med resten af sko-teamet for at sikre de rigtige produkter, i de rigtige 		
kvaliteter og til de bedste priser
JOBKVALIFIKATIONER:
• Du har en relevant teoretisk uddannelsesmæssig baggrund, alternativt en stærk
faglig baggrund
• Du har et indgående kendskab til sko-/tekstilbranchen og besidder et godt 			
købmandskab
• Du har et solidt PC-kendskab – med flair for Office pakken
• Du kan kommunikere på både dansk og engelsk i skrift og tale
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du er ansvarsbevidst, handlekraftig og kan arbejde selvstændigt samt være pro-aktiv i teams
• Du motiveres af at skabe udvikling og effektivisering inden for dit ansvarsområde i en 		
virksomhed i kraftig vækst
• Du opnår tillid og respekt gennem din indsigt og din veludviklede evne til at kommunikere
• Du har et internationalt mindset med et højt aktivitetsniveau tilsat en solid 			
gennemslagskraft
• Du er en motiverende sparringspartner til Design og Salg
• Du er bevidst om, at et konstruktivt samarbejde med dine kollegaer og samarbejdspartnere
er altafgørende for at få succes
• Du er positiv, altid i godt humør, har en aktiv livsstil og en passion for sport
Stillingen skal helst besiddes fra vores hovedkontor i Silkeborg, alternativt fra vores kontor
i Ålborg.
TILTRÆDELSE: Snarest
ANSØGNINGSFRIST: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante
kandidater.
Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk mærket med ”Product Coordinator/
Developer Footwear + dit navn” i emnefeltet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Lunau på +45 40 79 54 07
Vi glæder os til at høre fra dig.

