PURCHASING AND SUPPLY CHAIN PLANNER TIL VARDE OVNE
Varde Ovne A/S, der er en del af den svenske Nibe koncern, afsætter
brændeovne af høj kvalitet – primært gennem byggemarkeder i Danmark,
Norden og Tyskland.
Selskabet er i strategisk positiv udvikling og søger en purchasing og supply
chain planner, som indgår i en nyoprettet stilling og skal være med til at forme
jobbet med det overordnede ansvar for virksomhedens produktion, forecast
samt logistik - og dermed sikre et velfungerende flow fra leverandør til lager til
kunde, dvs. hele værdikæden. Domicil for stillingen er selskabets hovedkontor
i Vejle.
Se mere på www.vardeovne.dk
Er du parat til at tage ansvaret for værdikæden i Varde Ovne og spotte
forbedringspotentiale på tværs af værdikæden?
SOM PURCHASING AND SUPPLY CHAIN PLANNER
refererer du til den administrerende direktør og skal være med til at forme
jobbet med det overordnede ansvar for virksomhedens produktion, forecast
samt logistik - og dermed sikre et velfungerende flow fra leverandør til lager til
kunde, dvs. hele værdikæden. Du skal spotte forbedringspotentiale samt
optimere flow og processer på tværs af værdikæden. Endvidere udarbejde
KPI’er, der afspejler den ønskede performance i virksomheden.
Som udgangspunkt indeholder jobbet følgende nøgleopgaver:
Produktion
- Kontakt til virksomhedens eksterne produktionsenheder i Østeuropa,
herunder løbende kvalitetssikring af produkterne i samarbejde med R&D
- Validering af kapacitet på produktionssitene med henblik på at imødekomme
leveringssikkerhed.
- Kvalitetssikre eventuelle nye produktionssites.

Forecast & Indkøb
- Løbende opdatering og opfølgning på prognoser på uge-, måneds- og
årsbasis – i tæt samarbejde med salgsafdelingen og R&D.
- Indkøb af færdigvarer, tilbehør samt spareparts
- Rapportering på bl.a. fragt, priser mv.
- Løbende koordinering med nøglemedarbejdere i Danmark,
produktionsenhederne i Østeuropa samt logistikcenteret i Tyskland.
Logistik
- Ansvarlig for og daglig kontakt til eksternt lager (p.t. Tyskland)
- Indgå aftaler med fragtmænd
- Afstemning af fragt
- Forsendelser.
Vi søger en person med en hands on tilgang
og med en naturlig gennemslagskraft. En kollega, der er i stand til at
kommunikere med både eksterne og interne nøglemedarbejdere og dermed
drive udviklingsprojekter, hvor der er mange interessenter og snitflader.
Vi prioriterer en person, som har tænker proaktivt og som sætter kunden i
centrum. Som kollega er du synlig, inddragende og evner at se muligheder for
optimering og udvikling.
Du har
formentlig en relevant videregående uddannelse inden for supply chain og
operation - og har gennem flere år arbejdet med lager/logistik/produktion
samt vist gode resultater med drift og optimering
Derudover behersker du tysk, engelsk og dansk.
Det er vigtigt, at du har flair for IT – og gerne kendskab til Navision.
Vi tilbyder:
Et spændende, alsidigt og udfordrende job i en international virksomhed, hvor
du har gode udviklingsmuligheder.
Ansættelsen indledes med et introduktionsforløb, hvor du blandt andet får et
indblik i vores forskellige fagområder og forretningssammenhænge.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt Managing Partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på
3092 7123 – eller send ansøgning og cv – snarest muligt - på
brodal@brodalsearch.dk. Din henvendelse behandles strengt fortroligt.

