INDKØBSKOORDINATOR
Brænder du for struktur, masterdata og koordinering, og vil du have ansvar for egne opgaver og blive
en del af en international virksomhed? Trives du i en hektisk men sjov hverdag, hvor der altid er fart
over feltet - så er jobbet som indkøbskoordinator på vores kontor i Silkeborg måske noget for dig?
Arbejdsopgaver:
Stillingen er nyoprettet, og indeholder følgende
• Masterdata / PIM
• Varemodtagelse
• Fortoldning kontrol
• Assistere med kvalitetskontrol ved varemodtagelse
• Disponering
• Opfølgning ordrebekræftelser / opdatering i NAVISION
• Reklamationsregistrering, opfølgning og statistik
• Fragtfaktura kontrol / statistik
• Backup for customer service
• Ad-hoc opgaver på tværs af organisationen
Din profil:
Vi ønsker at sikre det rigtige match. Passer du til os og vi til dig?
• Du har relevant erfaring fra lignende stilling, gerne fra international virksomhed
• Du behersker engelsk og tysk i skrift og tale
• Du er fortrolig med MS office-pakken – især excel
• Du er team-player
• Du er struktureret og detaljeorienteret
• Du lægger vægt på omhu og præcision i jobbet
• Du har erfaring med NAVISION (et plus, men ikke et krav)
• Du har max. 45 min transporttid til Silkeborg
Vi tilbyder:
• Et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger
• Sundheds- og pensionsordning
• Løn efter kvalifikationer
Ansøgning mrk. Indkøbskoordinator sendes snarest muligt til JKS, e-mail: anmer@jks.dk.
Ansøgningsfrist d. 15.10.21. Vi forventer ansættelse fra 1. november.
Yderligere oplysninger omkring jobbet, kan du få ved at henvende dig til:
JKS, Annette Meng Eriksen på mobil 30851330.

Vi har noget på hjertet
Leander er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi og et
hold på 15 passionerede medarbejdere, Vi designer og sælger møbler til og for børn – møbler der inspirerer til leg, bevægelse
og kreativitet. Møbler, der får form og funktion til at gå op i en højere enhed. Vi ønsker at gøre en forskel i hverdagen for
børn og deres forældre. Det er vores DNA.
Leander A/S, Georg Jensens Vej 8. DK-8600 Silkeborg

