SUPPLY PLANNER
Har du erfaring med logistik? Og kunne du tænke dig en central
position i en eksportorienteret designvirksomhed med internationale
kunder og samarbejdspartnere?
UNIKKE KVALITETSMØBLER TIL DET INTERNATIONALE MARKED
SOFTLINE A/S designer, udvikler, producerer og sælger innovative og funktionelle møbler af den bedste kvalitet. For at
imødekomme en moderne livsstil arbejder vi tæt sammen med førende internationale designere, der giver os deres unikke
fortolkning af aktuelle trends. Vi er en solid virksomhed i vækst, og vores møbler bliver i dag solgt i mere en 65 lande.

DU FÅR EN CENTRAL ROLLE I VORES
INDKØBS- OG LOGISTIKAFDELING
Som vores nye supply planner får du en selvstændig
stilling, hvor du fungerer som et vigtigt bindeled mellem
vores forskellige leverandører. Dine opgaver omfatter
blandt andet:
•

Indkøb, disponering og opfølgning hos underleverandører.

•

Lagerstyring af komponenter og færdigvarer.

•

Planlægning og optimering af interne processer.

•

Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata.

•

Lageroptællinger og udarbejdelse af styklister og ruter.

Du får dine egne ansvarsområder, men du er omgivet af seks
dygtige kollegaer, der altid står klar til at hjælpe, når der er
brug for det.

HAR DU LOGISTIKERFARING FRA EN
PRODUKTIONSVIRKSOMHED?
•

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesbaggrund
inden for logistik samt erfaring fra en lignende stilling i en
produktionsvirksomhed.

•

Det er et plus, hvis du har materialekendskab inden for træ,
metaller og polstring.

•

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

HJÆLP OS MED AT GØRE TINGENE BEDRE

ER DU INTERESSERET?

Du kan se frem til et ansvarsfuldt job på vores fabrik i
naturskønne omgivelser i Maribo, hvor du får mulighed for
at påvirke udviklingen af vores systemer og procedurer,
f.eks. hvordan vi bedst anvender ERP-systemet (Axapta).
I tæt samarbejde med vores produktion, underleverandører
og udviklingsafdeling er du med til at sikre en høj kvalitet
og dermed glade kunder.

Så send snarest muligt og senest den 17. december 2018 din
ansøgning med CV til supplyplanner@softline.dk. Vi læser
ansøgninger og inviterer til samtale løbende, så send din
ansøgning snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er
du velkommen til at kontakte HR Manager Gitte Bruun-Simonsen
på 5416 0680.

SOFTLINE A/S er inde i en spændende udvikling og vi opruster nu yderligere. Ved at skabe innovative og funktionelle møbler af den
bedste kvalitet, er vi blevet et globalt brand og vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 65 lande. Vi arbejder tæt sammen
med førende internationale designere, der alle deler den passion for kvalitet og kreativitet, der kendertegner SOFTLINE.
Vi er 60 passionerede medarbejdere i vores domicil i Maribo, hvor vi arbejder med salg, design, udvikling, produktion og logistik.
Vi er en solid vækstvirksomhed, der har ambitioner om en fortsat positiv udvikling.
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