Sourcing-coordinator
Logistikflow fra Asien og Europa
Fredericia

Koordination, opfølgning og analyse er nøgleordene i en tempofyldt og dynamisk hverdag. Du får
reference til sortimentschefen, og opgavemæssigt teamer du op med den indkøbsansvarlige
omkring bl.a.:
• Konstant overvågning og vurdering af indkøbsbehov på udvalgte varegrupper
• Udarbejdelse af indkøbsordrer i C5
• Koordination med leverandører og transportører
• Fingeren på pulsen med leverancepipeline
• Fakturabehandling
• Håndtering af fragt- og fortoldningsdokumenter
• Mini-analyser på sortiment
• Kommunikation med lager og salg vedr. leverancer
I Zederkof har vi robuste vækstambitioner, så fremtiden vil byde på masser af mulighed for jobudvikling.
Sprog, struktur og IT er tre klare styrker i din profil. Din arbejdsstil er præget af overblik,
systematik, energi og initiativ. Du er typen, der selvstændigt og proaktivt tager hånd om de
opgaver, der skal løses – og du formår at skabe struktur på de områder, hvor det kan øge
effektiviteten.
Kombinationen af en positiv tilgang til udfordringer og et smittende godt humør gør det nemt for
dig at samarbejde med både kolleger og leverandører. Dine kommunikationsevner er i top,
mundtligt som skriftligt, på dansk som på engelsk – og måske på yderligere et fremmedsprog?
Relevante joberfaringer fra enten et internationalt handelshus, en indkøbsfunktion eller en
logistikoperation er et ufravigeligt krav. Vi forventer, at IT er blandt dine absolutte
spidskompetencer, så du har givetvis allerede superbrugerniveau i flere programmer. Bopæl inden
for max. 45 min. fra Fredericia.
Som 18-årig er Zederkof på én gang både en ung og voksen virksomhed. Vi arbejder derfor
dedikeret på at professionalisere de arbejdsgange og processer, der skal bære fremtidens vækst.
Samtidig investerer vi aktivt i mennesker, IT og de fysiske rammer. Vil du med på den
udviklingsrejse – og brænder du for at gøre en forskel, så er du måske vores nye kollega!
Fantastisk julegave, du potentielt kan give dig selv og os. Vi sigter nemlig efter at skrive kontrakt
med vores nye kollega inden jul. Indledende interviewrunde er allerede medio december 2017, så
afsted med ansøgning/CV til: job@zederkof.dk
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Zammen! Kulturen i Zederkof er præget af vores værdier
Troværdighed, Respekt og Engagement. Vi arbejder sammen,
sparrer sammen og spiller hinanden gode. Vi sætter ambitiøse
mål for vores fælles fremtid, arbejder professionelt og brænder for
at skabe de bedste indretningsløsninger til ude- og indemiljøer.
En imponerende sortimentsbredde og -dybde har åbnet
onestop-shopping muligheder for det professionelle segment
inden for caféer, restauranter, hoteller, konferencecentre,
eventvirksomheder, skoler, idrætshaller, forsamlingshuse med
mange flere. Zederkof er en veletableret, danskejet virksomhed
med et stort vækstpotentiale i såvel Danmark som resten af
Skandinavien.

