DELTIDS PLANNING COORDINATOR SØGES
TIL RETAIL AFDELING
ER DU KOORDINATOR MED DEN RETTE INDSTILLING TIL AT LØSE UDFORDRENDE
OPGAVER I EN DYNAMISK OG INTERNATIONAL MODEVIRKSOMHED?
Arbejder du bedst med frihed under ansvar og kan lide en alsidig hverdag, så er du
den, vi søger. Du vil referere til vores Retail Buying Manager og blive en del af retail
teamet i København, hvor samarbejde er i højsædet. Du vil arbejde tæt sammen med
vores Retail Planner, og have kontakt med drift og indkøb for i fællesskab at sikre, at
vores samarbejdspartnere i Sverige, Belgien, Holland, Tyskland og Danmark har alle
forudsætninger for at sikre gode resultater.
Dine primære opgaver vil være:
•
Oprettelse af varer, prisfiler o. lign. i overensstemmelse med retningslinjer på de forskellige markeder
•
Rapportering og analyse af performance på markeder/brands/kategorier/priceranges osv.
•
Diverse bogføringsopgaver
•
Opfølgning/billeder på webshops
•
Koordinering af udsalg
•
Vedligeholdelse af replenishment
•
Godkendelse af suppleringsordrer
•
Ad hoc opgaver
Faglige og personlige kvalifikationer:
•
Erfaring fra lignende stilling er et must – gerne i retail sammenhæng
•
Excel-kompetencer på superbruger niveau
•
Erfaring med Navision og infosuite samt koncessions/consignment er en fordel
•
Struktureret og med forståelse for nødvendigheden af optimal Supply Chain Management
•
Talforståelse og analytisk tæft
•
Kan holde overblik og styre et projekt fra opstart til eksekvering
Din arbejdsplads vil være den københavnske afdeling af DK Company A/S, beliggende på Holmen.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn i henhold til kvalifikationer – 25 timer om ugen, fordelt på 5 ugentlige arbejdsdage
Tiltrædelse:
1. september 2019
Ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Carina Wolfsen på telefon +45 60 18 95 17.
Er du interesseret i ovenstående stilling bedes du sende din ansøgning og dit CV til: contact@dkcompany.com,
noter ”Planning Coordinator” i emnefeltet.
Samtalerne afholdes løbende, og vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest 1. juli 2019.
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 21 brands, 1.400 engroskunder, 250 helt og delvist egede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz,
Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Den københavnske divison har ansvaret for Inwear, Matinique, Part Two og Soaked In Luxury samt driver sin egen retial.

