INDKØBSKOORDINATOR / KVALITETSCONTROLLER SØGES
Elsker du accessories? Er du detaljeorienteret? Har du gode analytiske evner? Så er du måske det næste
medlem af Markberg-teamet!
Markberg søger en detaljeorienteret og struktureret indkøbskoordinator til at varetage daglig
kommunikation med vores leverandører i Europa og Østen. Det er vigtigt, at du er perfektionist til
fingerspidserne og at du brænder for kvalitetssikring af produktion.
Indkøbsafdelingen er afgørende for vores succes! Du vil få det daglige ansvar for opfølgning og
kvalitetssikring af vores produktionsordrer indenfor private label-området.
Vi kan tilbyde et spændende job i en ung og ambitiøs modevirksomhed i rivende udvikling. Du vil være en
del af et lille team og få mulighed for stor indflydelse og ansvar.
Dine primære arbejdsopgaver:
-

Produktionsgodkendelser / kommentering af prøver
Indhente tilbud og booke fragt på import
Daglig kommunikation med leverandører EU + Kina/Indien
Opfølgning på samples
Oprette styles i Navision
Prisforhandling
Udarbejde diverse manualer til leverandører
Håndtere reklamationer
Ordreplacering + opfølgning
Lave varemodtagelse / kvalitetskontrol i samarbejde med lageret
Planlægge og indkøbe NOOS varer
Varetage kampagnevarer
Sourcing

-

Vedligeholde og udvikle vores leverandørsamarbejder
Diverse opgaver indenfor kvalitetssikring og CSR
Rejseaktivitet kan forekomme

Du…
-

Er uddannet indkøber
Har min. 2-3 års erfaring med indkøb fra Kina/Indien fra lignende stilling (gerne med skindvarer).
Er erfaren bruger af Office pakken – og gerne Navision
Taler og skriver engelsk på højt niveau
Har stor talforståelse
Arbejder struktureret og systematisk
Er detaljeorienteret
Overholder altid deadlines
Tager ansvar og slipper aldrig en opgave før den er færdig
Er åben, smilende og udadvendt
Er en god købmand
Har gode samarbejdsevner og er altid løsningsorienteret
Er ikke bange for at løse små som store opgaver og give en hånd med, når der er brug for det
Har stor interesse for mode – og ikke mindst accessories

Markberg er en virksomhed i stor vækst og det er derfor vigtigt at du er en teamplayer, der er villig til at
løbe stærkt i perioder og samtidig er parat til at håndtere løbende forandringer.
Interesseret? Så send en ansøgning inkl. foto til job@markberg.com mærket ”Indkøbskoordinator” senest
5/4 2019. Vi holder samtaler løbende.
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Mette Astrup på tlf. 86130080.
Stillingen er 37 timer/ugentligt. Ansættelse hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.
Arbejdsstedet er Helge Nielsens Allé 7, 8723 Løsning.
Du kan læse mere om Markberg på www.markberg.com.
Vi glæder os til at høre fra dig!

