Indkøber Retail
til b.young & fransa butikker
i Norge & Danmark
Vi søger en dygtig, struktureret og energisk indkøber til
vores 60 egne butikker i Norge & Danmark.
Som indkøber til vores retail butikker får du et udfordrende job
med varierende arbejdsopgaver, og med stor påvirkningskraft og
hvor to dage aldrig er ens. Med dit indgående butikskendskab fra
modebranchen samt et godt købmandsskab sikrer du det rette
varesortiment i vores butikker.
Vi tilbyder en stilling med masser af udfordringer i en spændende
virksomhed, hvor din kontaktflade vil være bred –bl.a. til leverandører,
intern retail-organisation, distriktschefer og butikschefer.
ARBEJDSOPGAVER
• Indkøb af 6 årlige kollektioner til butikkerne
• Løbende indkøb af expressvarer i tæt samarbejde med
vores leverandører
• Udarbejdelse af åbnings- og renoveringspakker til butikkerne
• Vareoplæg til kampagner og tiltag i butikkerne
• Reklamationer, herunder opfølgning og behandling af
kreditnotaer fra leverandører
• Analyse og opfølgning på vareperformance i butikkerne
• Daglig indkøbsledelse og sparring til vores norske organisation
• Igangsætte repeats og nyudvikling af ”best sold” styles.
• Fysisk besøg og opfølgning i butikkerne
DIN BAGGRUND
Vi forventer, at du har et godt og solidt retailkendskab til tekstilbranchen
og er en stærk og passioneret indkøber, der elsker at have travlt og ikke
tøver når beslutningerne skal tages. Du arbejder målrettet og sætter en
ære i at levere kvalitet i dit arbejde. Du er positiv, energisk, strukturet og
grundig samt forstår at bevare overblikket i hektiske situationer.
Du besidderen naturlig interesse for mode og er i stand til at spotte tidens
trends og tendenser. Du har en vindermentalitet og trives i en spændende
og udfordrende stilling, hvor du selv må tage ansvar og får mulighed for at
påvirke rammerne for din stilling.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Erfaring fra lignende stilling
• Mindst 3 års erfaring fra butiksdrift og indkøb i tekstilbranchen
• Analytisk og foretage beslutninger ved brug af indkøbsbudgetter og
nøgletal
• Sans for godt købmandskab
• Kendskab til IT og MS-officepakken
• Rejsevant (du skal påregne 4-6 dage om måneden)
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Retail
Director Brian Duus på +45 53 83 38 32
ANSØGNINGSFRIST
1. juni 2022 – men da vi behandler ansøgningerne løbende bedes du
sende din ansøgning hurtigst muligt til jobvejle@dkcompany.com
– mærket ”Indkøber Retail”
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 25 brands, 16.000 engroskunder,
5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3.9 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

TILTRÆDELSE
Snarest muligt
ARBEJDSSTED
DK Company Vejle

