SOURCING MANAGER
Som led i Saint Tropez og Soaked in Luxurys ambitiøse vækststrategi søges en dynamisk og kompetent Sourcing Manager. Som
Sourcing Manager hos Saint Tropez & Soaked in Luxury, får du et udfordrende og varieret job. Du kommer til at indgå i et stærkt team
og bliver en del af ledergruppen for de to brands med direkte reference til vores Brand Director. Du får det overordnede ansvar for
vores sourcingstrategi og ansvaret for samarbejdet og udviklingen af vores leverandører. Vi vægter kvalitet, leveringssikkerhed, godt
købmandskab og CSR meget højt og vores indkøbsafdeling er derfor helt afgørende for vores succes. Vi tilbyder en udfordrende stilling
i en spændende virksomhed og en hverdag med faglige såvel som personlige udfordringer. Du vil blive en del af en uformel virksomhed,
hvor trivsel og dynamik er en del af kerneværdierne.
ARBEJDSOPGAVER:
•
Drive vores overordnede strategiske sourcing initiativer
•
Daglig ledelse og udvikling af sourcing teamet på begge brands
•
Evaluere og udvikle eksisterende leverandørnetværk
•
Sikre et godt leverandørflow i samarbejde med det øvrige team
•
Sikre den løbende CSR-udvikling på begge brands
•
Ansvar for at udvikle nye potentielle produktionslande
•
Leverandørbesøg
•
Afstemme prisstruktur i tæt samarbejde med vores Design Managers
DIG:
Vi forventer, at du er en stærk og passioneret indkøber og leder, som elsker at skabe resultater i samarbejde med dit team og leverandører.
Du arbejder målrettet og sætter en ære i at levere kvalitet i dit arbejde.
Du kommunikerer klart, præcist og professionelt på tværs af organisationen. Du formår at motivere andre gennem en positiv og faglig
tilgang til de forskellige opgaver. Som person har du et drive, der motiverer dig til at nå de fælles mål sammen med dine kollegaer og
leverandører.
Du er positiv, energisk, udadvendt og proaktiv, samt forstår at bevare overblikket og roen i hektiske situationer. Du har en vindermentalitet
og trives i et spændende og udfordrende job, hvor du selv må tage et stort ansvar.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER:
•
Indkøbserfaring fra lignende stilling
•
Ledelseserfaring
•
Dygtig købmand med stærke forhandlingskompetencer
•
Erfaring med håndtering af CSR
•
Erfaring med håndtering af ansvarlig produktion
•
Stærke analytiske evner med styr på tallene
•
Kommunikerer flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale
VI TILBYDER:
Et udfordrende job med mulighed for både faglig og personlig udvikling. Stor indflydelse på produktion og sourcing arbejdet i en af
Danmarks største modevirksomheder. Vi er en uformel organisation med gode personaleforhold. Vi tilbyder lækker morgenmad og
frokostordning lavet af vores egen kok. Arbejdstiden er 37 timer om ugen ekskl. pauser.
ARBEJDSSTED:
DK Company CPH, Kanonbådsvej, KBH.
ANSØGNING:
Send din ansøgning hurtigst muligt, da samtaler afholdes løbende.
Send din ansøgning til: jobs@dkcompany.com, skriv gerne ”Sourcing Manager” + dit navn i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig.

