INDKØBER MED ERFARING, PASSION FOR MODE
OG SANS FOR GODT KØBMANDSKAB, SØGES TIL
CREAM, IKAST.
Du vil blive en del af en dynamisk afdeling med en uformel omgangstone i en spændende virksomhed og en hverdag med
masser af faglige og personlige udfordringer. Her vil du have en tæt dialog med vores leverandører
og skulle forstå vigtigheden af at optimere og udbygge relationen for at kunne skabe resultater.
DU VIL BLIVE ANSVARLIG FOR:
•
Dit primære ansvar er at sikre at produkt, pris og kvalitet er i overensstemmelse med vores forventninger
•
Udvælgelse og sammensætning af vores kollektioner i tæt samarbejde med vores design
•
Vedligeholdelse og udbygning af et stærkt leverandørnetværk
•
Forhandling af pris, kvalitet og levering med vores leverandører
•
Daglig opfølgning på prøver, produktion og leveringer
•
Indkøbsrejser
•
Diverse indkøbsrelateret opgaver
Vi forventer, at du er en erfaren og produktorienteret indkøber med stor passion for mode. Du arbejder målrettet og sætter
en ære i at levere høj kvalitet i dit arbejde. Du er positiv, energisk, udadvendt og proaktiv, og du bevarer overblikket i hektiske
situationer. Du har en vindermentalitet og trives i en udfordrende, spændende og selvstændig stilling, hvor du selv må tage
ansvar med mulighed for at påvirke rammerne for din stilling.
KVALIFIKATIONER:
•
Uddannet indkøber
•
Stor ekspertise på kvaliteter & detaljer
•
Erfaring fra lignende stilling i et segment der matcher DKC
•
Stærk på tal og analyser
•
Sans for godt købmandskab & forhandlinger
•
Kommunikerer flydende på dansk og engelsk
•
Kendskab til IT (Navision er en fordel)
•
Erfaren bruger af office-pakken
•
Rejsevant
ANSØGNINGSFRIST:
Send din ansøgning til jobs@dkcompany.com - att. Mette Knudsen.
Mærk ansøgningen ”Indkøber CREAM ”. Samtaler vil forgå løbende og tiltrædelse hurtigst muligt.
DK Company A/S er en dynamisk og vækstorienteret international virksomhed med passionerede mennesker, der ønsker at gøre en forskel. Produktporteføljen er bred og
mulighederne i markedet store. Der designes, produceres og distribueres 20 brands til 14.000 engroskunder og 250 helt og delvist ejede detailbutikker. 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.

