EXPRESS INDKØBER TIL ICHI
Vi søger til et barselvikariat en passioneret og ambitiøs express indkøber
med mod på nye udfordringer. Du vil få en vigtig rolle i et dynamisk team
med ansvar for at skabe og udvikle express styles hos ICHI.
Vi søger en indkøber, der er produktstærk og kreativ, men samtidig med
god forretningssans. Du sikrer, at feedback fra salg og kunden bliver omsat
til produkter, der matcher markederne og deres behov. Du sørger for, at de
nuværende ICHI kollektioner løbende suppleres med aktuelle varer i sæsonen,
og du skal i tæt samarbejde/sparring med salg og teamet udvikle varer der
dækker behovene hos vores salgsmarkeder.
JOBBET OG AFDELINGEN
Vi tilbyder en stilling med masser af udfordringer i en spændende virksomhed,
hvor vi sammen skaber resultaterne. Du vil blive en del af en uformel organisation
med plads til humor og smil, hvor samarbejdet med kollegaer på tværs af
organisationen prioriteres.
ARBEJDSOPGAVER
• Igangsætning af nye produkter/express kollektioner
• Source og udvikle nye styles og kvaliteter
• Forhandle pris, kvalitet og levering med vores leverandører
• Tilsikre det rigtige pris/style mix på ICHI express kollektioner
• Forberedelse i forbindelse med kollektionsfremvisninger
• Daglig opfølgning på prøver, produktion og leveringer
• Inspirations- og leverandørbesøg
DIN PROFIL
Vi forventer, at du er kreativ, iderig og elsker at have travlt. Du arbejder
ihærdigt og målrettet og sætter en ære i at levere kvalitet i dit arbejde.
Du er positiv, løsningsorienteret, samt forstår at bevare overblikket i hektiske
situationer. Du besidder en naturlig interesse for mode og er i stand til at spotte
tidens trends og tendenser. Det falder dig nemt at kombinere din kreative sans
med godt købmandskab. Du har en vindermentalitet og trives i en spændende
og udfordrende stilling.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Erfaring fra lignende stilling
• Stærk produktudvikler med sans for godt købmandskab
• Kvalitetskendskab
• Struktureret med god ordenssans
• Kommunikerer flydende på engelsk i både skrift og tale
• Kendskab til IT (Navision er en fordel)
• Forhandlingsvant
• Rejsevant (du skal påregne 20-25 rejsedage om året)
Hvis du vil høre mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte
Dorthe Himmelstrup på +45 2276 4133
ANSØGNINGSFRIST: Hurtigst muligt. Vi behandler dog ansøgningerne
løbende og du bedes derfor sende din ansøgning hurtigst muligt til
jobvejle@dkcompany.com mærket ”Express indkøber ICHI”
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DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er
store i en koncern med 22 brands, 16.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3.5 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet
og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

